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1. — SABİK ZABIT HULASASI 

Kıbrıs müzakereleri için Başvekil Adnan 
Menderes'in Riyasetinde Londra'ya gitmekte 
bulunan Heyetimizin geçirmiş olduğu müessif 
uçak kazası hakkında Başvekil Vekili Etem 
Menderes izahatta bulundu. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Malatya Mebu-
nu Nüvit Yetkin, 

Cumhuriyetçi K. M. Partisi adına Kırşehir 
Mebusu Osman Bölükbaşı, 

D. P. Meclis Grupu adına Yozgâd Mebusu 
Atıf Benderlioğlu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik 
Koraltan elîm uçak kazası dolayısiyle. duyulan 
teessürü belirten beyanatta bulundular. 

Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 13 ar
kadaşının müessif kazada ölenlerin ruhlarını 
taziz için Büyük Millet Meclisinin ihtiram du
ruşunda bulunmasına ve ailelerine Riyasetçe 
başsağlığı dilenmesine, sıhhatte bulunan Başve
kil ile diğer arkadaşlaftna geçmiş olsun mesajı 
gönderilmesine dair takriri okundu. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 8 arkada
şının Türk Milletine ve kaza kurbanlarının aile
lerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin tâzi-
yetlerinin iblâğına ve ruhlarını taziz için tazim 
duruşunda bulunulmasına dair takriri okundu. 

Takrirler ittifakla kabul edilerek üç dakika 
ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Başta Başvekil Adnan Menderes olmak üzere 
müellim kazadan ku»tulanlara Meclis adına geç
miş olsun telgrafının çekilmesi ittifakla kabul 
edildi. 

ölenlerin ailelerine Riyaset Divanınca tazi-
yette bulunulacağı Makamı Riyasetçe beyan 
ed i ld i . ' • , 

İngiltere Büyükelçisi Bernar Burrov'un İn
giltere Hükümeti, halkı ve şahsı adına Büyük Mil
let Meclisinin ve Türk milletinin hissiyatına işti
rak ettiğine dair taziye mektubu okundu. 

Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nın, uğ
ranılan acı dolayısiyle İnikadın taliki hakkındaki 
takriri kabul edilerek, 

20 . II . 1959 Cuma günü saat 15 te ve büt
çe müzakeresine başlamak üzere İnikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili . Kâtip 
Trabzon Mebusu - Kütahya Mebusu 
Mehmut Goloğlu Kemal özer 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân 

Sual takrirleri 

Şifahi sual 
1. — Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, 

Kıbrıs mevzuu üzerindeki müzakereler hakkın
da Hükümetçe Meclise izahat verilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair şjfahi sual tak
riri, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/379) 

Tahrirî sual 
2. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Elâr 

ziğ Şeker Fabrikası tarafından 1958 yılı kam
panyasında mubayaa edilen pancar miktarına 
ve bedelinin tamamen ödenip ödenmediğine dair 
tahrirî sual takriri, Sanayi Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/422) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyiha 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa ek kanun lâyihası (1/337) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerjne) 

TeUifler 
1. —Ankara Mebusu Selim Soley'in, Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Satndığı Kanununun 41 ııci 
maddesinin 3 ncij fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/296) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2. — Edirne Mebusu Rasih Gürkan'm, 

ödünç Para Verme İşleri Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/297) (Ticaret. 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'-
un, mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler 
hakkında kanun teklifi (2/298) (Teşkilâtı Esa
siye Encümenine) 

4. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu ve iki ar
kadaşının, mebusluk sıfatiyle telifi caiz görül-
miyen ahvalin tesbitine dair kanun teklifi 
(2/299ı) (Teşkilâtı Esasiye Encümenine) 
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5. -— İzmir Mebusu Sebati Acun'un, 5887 

sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı Kanunla 
değiştirilen 97 nci maddesinin «1» numaralı 
fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi (2/300) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, 
İstanbul Ünivernitesi Teşkilât Kanununa bağlı 
cetvelin Tıp Fakültesi kısmına! bâzı kadroların 
eklenmesine dair kanun, teklifi (2/301) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
7. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

1956 malî yılı hesabı katisine ait ek mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi (3/365) (Divanı Mu
hasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
8. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 

yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve j 

1. — İngiltere'de vukubulan müessif uçak ka
zası dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin iz
har etmiş olduğu hissiyat ve aldığı karardan do
layı Başvekil Adnan Menderes'in teşekkür ve 
minnettarlıklarını bildiren cevabi telgrafı (5/22) 

REİS — Geçen İnikatta Yüksek Heyetinizin 
Kararı ile Sayın Başvekil Adnan Menderes'e 
çekilen telgrafa cevap gelmşitir, okutuyorum 
efendim. 

1.1959 C : 1 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/317) (Ruz
nameye) 

9. — Ordu mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın 
istihkaklarının artırılması hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/318) (Ruznameye) 

10. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariy-
le diğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarları
nın değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/316) (Ruzname
ye) 

11. — Temsil ödeneği Kanununun 1 nci mad
desinde yazılı ödenek miktarının artırılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/319) (Ruznameye) 

12. — Diyarbakır Mebusu Fikri Anğ ve 4 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Re-
isvekilleriyle Riyaset Divanı kâtiplerine ve ida
re Âmirlerine verilmekte olan tazminatın artı
rılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Eneü-

; meni mazbatası (2/283) (Ruznameye) 

19 . I I . 1959 
Sayın Refik Koraltan 

T. C. B. M. M. Reisi 

Ankara 
Büyük Millet Meclisinin izhar etmiş bulun

duğu hissiyat ve karar benim için en büyük şe
reftir. 

Bütün Meclis arkadaşlarıma ebediyen min-

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisveldli Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Mehmet 41i Ceylân (Kırklareli), Attüâ Konuk (Antalya) 

RElS — İnikadı açıyorum. 

3. — RIYASET DÎVANININ «HEYETÎ ÜMUMÎYEYE MARUZATI 
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nettar olarak hürmetlerimin arzına vesatet bu
yurmanızı istirham ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

REİS — Londra'da cereyan eden elîm kaza 
sebebiyle Riyasetimize yüzlerce telgraf gelmekte
dir. Bunlar zabıt ceridelerinin sonuna ilâve 
edilecek ve lâzımgelen cevaplar Riyasetçe veri-

4. — MÜZAKERE 

/. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/258) 

REÎS — Müzakerelere başlıyoruz. Söz Maliye 
Vekilinindir. 

MALÎYE VEKÎLt HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — 

Muhterem arkadaşlar, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 94 tıcü mad

desi hükmüne uygun olarak 30 Kasım 1958 tari-
hinde Yüksek Meclise sunulmuş olan 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye ve Mülhak Bütçe ka
nun lâyihaları ile bunlara merbut cetveller, 
Bütçe Encümenimizin itinalı ve etraflı tetkik
leri neticesinde tekemmül ederek Yüksek Hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Mâruzâtıma başlamadan evvel Bütçe Encü
meninin iki aydan fazla geceli gündüzlü devam 
eden feragatli ve vukuflu çalışmaları sonunda, 
tekliflerimiz üzerinde yapılan tadil, ilâve ve 
tenzillere Hükümetimizce de iştirak olunduğunu 
arz ve yüksek huzurunuzda muhterem Encü
mene teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

1959 bütçesi üzerinde umumi müzakerelerin 
açılması münasebetiyle, Yüksek Heyetinize ve
receğim izahat üç kısımdan terekkübedecektir. 

Bütçenin umumi rakamları üzerinde kısaca 
tevakkuf ettikten sonra, 1959 malî .yılı bütçesi
nin hazırlandığı tarihlerdeki iç ve dış iktisadi 
ve malî hâdiseleri toplu olarak gözden geçire
cek, mütaakıben Demokrat Parti iktidarı zama
nında, memleketimizin iktisadi kaynaklarını ge
liştirmek, milletimizin istihsal ve gelir kudre
tini artırmak maksadı ile, müterakki bir millet 
hayatının gerektirdiği türlü iş ve istihsal saha
larına yapılan geniş sermaye yatırımları ve bu 
yatırımlardan, şimdiye kadar elde edilen neti-
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lecektir. 

Bütçe müzakereleri için Cumartesi ve Pazar 
günleri dâhil lomak üzere öğleden evvel ve son
ra toplanılması Riyaset Divanınca mütalâa olun
maktadır. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Sağdan, saat kaçta sesleri) Saat, celsenin 
sonunda arz olunacaktır efendim. 

EDİLEN MADDELER 

çeleri arz edeceğim. Üçüncü kısımda ise 1958 
bütçesi tatbikatı ile 1959 bütçe lâyihasının umu
mi, bir tahlilini yapacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tasviplerinize arz edilmiş bulunan 1959 yılı 

bütçe lâyihaları ile, Muvazenei Umumiyeye dâ
hil daireler için 5 980 630 000 lira tahsisat tek
lif olunmaktadır. Bu tahsisatın 4 061 816 796 
lirası cari masraflara, 1 918 813 204 lirası ya
tırımlara taallûk etmektedir. 

Teklif olunan bu tahsisat 1958 yılında ka
bul buyurulan tahsisattan % 33,6 nispetinde 
1 505 077 6*00 lira fazladır. 

Bütçelerin heyeti mecmuası yani umumi mu
vazene ve mülhak bütçeler bir arada, nazarı dik
kate alındığı takdirde âmme hizmetleri için ta-
lebolunan tahsisat 6 231 821 805 liraya baliğ 
olmaktadır. Bu tahsisatın 4 218 476 527 lirası 
cari masraflara, 2 013 345 278 lirası da yatı
rımlara aittir. 

Taleb olunan bu tahsisata karşılık, mülhak 
bütçeli İdarelerin özel gelirleri de dâhil olmak 
üzere umumi devlet varidatı 6 231 821 805 lira 
olarak tahmin edilmektedir. Tahmin olunan bu 
miktarın 5 980 630 000 lirası umumi bütçe va
ridatına, 251 191 805 lirası ise mülhak bütçeli 
idareler özel gelirlerine taallûk etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
1959 malî yılı için istenen tahsisat ve buna 

tekabül eden varidat tahminleri hakkındaki 
kısa mâruzâtımdan sonra bu bütçelerin ihzarı 
sırasında mevcut şartların, dünya iktisadiyatın
da beliren temayüllerin ve memleket ekonomi
sindeki yeni inkişafların gözden geçirilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Bu sayede, takibolunan iktisadi ve malî po
litikanın ve bunun esaslı bir unsurunu teşkil 
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eden 1959 yılı bütçesinin mâna ve hüviyeti bü
tün vuzuhu ve şümulü ile anlaşılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen yıl içinde dünya, ehemmiyetli ekono

mik hâdiselere sahne olmuş ve cihan iktisadiya
tı şayanı dikkat gelişmeler kaydetmiştir. 

Hür memleketlerde olduğu kadar bunun dı
şında kalan memleketlerde de büyük bir dikkat 
ve alâka ile takibedilen bu gelişmelerin başında 
Amerika'da ani olarak beliren ve bir müddet 
sonra Avrupa'ya da sirayet etmek istidadı gös
teren resesyonu zikretmek icabeder. 

Malûmolduğu üzere; İkinci Dünya Harbin
den bu yana dünya ekonomisi devamlı bir inki
şaf yolunda bulunuyordu. Müsait bir konjonk
tür içinde istihsal umumiyetle artmakta ve 
milletlerarası mübadeleler de genişlemekte idi. 
Az gelişmiş memleketlerin ezeli dâvasını teşkil 
eden iktisadi kalkınma ve bunun doğurduğu 
muhtelif ^neseleler bir tarafa bırakılacak olursa, 
bu devrede, hususiyle sanayileşmiş memleket
lerde, zaman zaman ortaya çıkan enflâsyonist 
temayüllerle mücadele hükümetlerin başlıca 
kaygısını teşkil etmekte idi. 

Dünya iktisadiyatmdaki bu umumi gelişme 
seyri 1957 senesinin ortalarına kadar devam et
miştir. O tarihten itibaren, Amerika'da zuhur 
eden resesyon temayülü ile beraber, iktisadi 
hayattaki inkişafın yavaşlamaya başladığı ve 
hattâ bâzı sahalarda yerini duraklama ve geri
lemeye bıraktığı görülmüştür. 

Amerika'da resesyon, ilk defa, umumi talepte 
daralma şeklinde kendini göstermiş, bir müddet 
sonra da sınai istihsal süratle düşmeye, yatırım
lar azalmaya ve işsizlik artmaya başlamıştır. 

Ekonominin muhtelif sektörlerine ait rakam
lar, bilhassa 1957 senesi sonlarına doğru bariz 
bir hale gelen resesyonun, Amerika'nın iktisadi 
hayatında ehemmiyetli akisler husule getirdiğini 
göstermektedir. Filhakika, 1958 yılının ilk yarı
sında sınai istihsal, bir evvelki senenin aynı dev
resine nazaran, mühim nispette düşmüş, çelik 
sanayii uzun müddet % 50 kapasite ile çalışmış, 
yatırımlar % 30 nispetinde azalmış ve işsizlik 
süratle artarak işsiz sayısı 5,5 milyona kadar 
çıkmıştır. Diğer taraftan, ücretler yükselmeye 
devam ederek 1953 = 100 itibariyle Ağustos 
1958 de 120 ye kadar çıkmış, fiyatlar da bir 
müddet yükseldikten sonra 1953 = 100 itibariy- ! 

1.1959 C : İ 
le Mayıs 1958 de 109 civarında istikrar bulmuş
tur. 

Hemen hemen bütün memleketlerin dikkat 
ve biraz da endişe ile takibettiği bu vaziyet kar
şısında, iktisadi durgunluğu ve gerilemeyi önle
mek üzere, 1957 Ağustosunda % 3,5 a çıkarıl
mış olan iskonto haddi tedrici bir surette % 1 
3/4 e kadar indirildiği ve kredi tahdidatına mü-
taallik kayıtlar tahfif edildiği gibi, evvelce iptal 
edilmiş olan muhtelif millî müdafaa siparişleri 
tekrar ele alınmış ve ayrıca nafıa hizmetlerini 
geliştirmek maksadiyle büyük tahsisatlar kabul 
edilmiştir. 

Bu tedbirlerin yardımı ile senenin ikinci ya
rısından itibaren iktisadi faaliyetler yavaş ya
vaş tekrar normal inkişaf seyrini iktisabederek, 
istihlâk artmaya başlamış, hususi envest/sman-
lardaki azalma durmuş, âmme masrafları geniş
lemiş ve stoklardaki daralma yavaşlamıştır. Bu
nunla beraber, Amerika ekonomisi resesyondan 
önceki inkişaf temposunu henüz tamamen ikti-
sabetmiş değildir. Mevcut istihsal kapasitesi he
nüz kısmen gayrifaal olup işsizlik bugün dahi 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 

Resesyonun Avrupa ekonomisi üzerindeki 
akislerine gelince, bunlar oldukça değişik şekil
lerde tezahür etmiştir. 

İlk tahminler hilâfına, İngiltere'nin Aroeri-
ka'daki iktisadi resesyondan, nispeten az müte
essir olduğu görülmüştür. Bununla beraber sınai 
istihsal bu memlekette de bir miktar düşmüş ve 
işsizlik de bir miktar artmıştır. Diğer taraftan, 
1958 başından itibaren ücretlerde cüzi bir artış, 
sınai mamullerin fiyatlarında da yine cüzi bir 
düşüş kaydedilmiştir. Buna mukabil, dış tica
ret ve tediye 'muvazenesi sahasında İngiltere ge
çen yıl zarfında ehemmiyetli gel'işlmeler kaydet
miş ve memlelkete Ikısa vadeli fonların girmesi 
ve ihracatın inkişafı neticesinde döviz mevcudu 
iantmıig olduğundan ithalât tahditlerinim azaltıl
ması imkânı hâsıl ölmüş ve 1958 Eylülünden iti
baren yeniden bâzı maddelerin ithali serbest bı
rakılmıştır. -

Batı Almanya ekon'omisinde'ki irikişaf, 1958 
senesinde de devam etmeikle Iberaber, gelişme 
temposunda Ibür yavaşlama temayülü1 burada da 
(kendini göstermiştir. Diğer taraftan, 1958 yılı
nın ilk 'altı ayı zarfında, ihracattaki artışın ya-

! vatşlaması dolayısiyle döviz ve altın ihtiyatların. 
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daki artış da 1958 yılma nazaran biraz yavaşla
mıştır. 

1957 senesinin sonlarına, doğru iktisadi saha
da muhtelif tedbirler almış olan Fransa'da son 
zamanlarda şümullü 'bir iktisadi program tatbik 
mevkiine konulmuş bulunmaktadır. Bu program, 
ekonominin istikrarlı bir şelkilde gelişmesini sağ
lamak üzere âmme (masraflarında tasarruf, (büt
çede muvazene ve dış ticarette geniş »bir liberas
yonu istihdaf eden cezrî tedbirleri ihtiva etmek
tedir. Bu cümleden, olmak üzere, takriben 250 
milyar Frank tutarında yeni 'vergiler ihdas 
olunmuş, nakil vasıtalarına, mahrukata ve bâzı 
gıda (maddelerine yapılağelen Devlet yardımla
rı azaltılmış ve umumiyetle Devletçe yapılan iç
timai yardımlarda da esaslı indirmeler yapıl
mıştır. 

Ayrıca, iç fiyatlarla dış fiyatlar 'arasındaki 
farkı izale ve "Fransız sınai mamullerine müşte
rek pazar içinde rekabet imkânı temin etmek 
üzere, bir müddet önce yapılan •% 20 nispetin
deki devalüasyondan sonra Fransız frangı ge
çen ay içinde % 17,38 nispetinde tekrar devalüe 
edilmiştir. 

Resesyondan fazlaca 'müteessir olan (bölgeler
den hiri de Benelüks camiası olmuştur. Bu Bir
liğe dâhil memleketlerde de iktisadi hayattaki 
durgunluğu ve işsizliğin artışını önlemek için 
muhtelif tedbirler alınmıştır. 

Buna mukabil en ıaz müteessir olan Avrupa 
ımem'leiketleri îtalya ve Avusturya'dır. Filhakika 
hu iki memlekette geçen yıl içinde iktisadi faa
liyetler normal inkişaf (seyrini muhafaza edebil
miştir. 

Birleşik Amerika ve Avrupa dışında kalan * 
memleketlere gelince; iktisadi kalkınma, enflâs
yon ve enflâsyonla mücadele ıgeçen sene içinde 
de bu memleketlerin Ibaşlıca dâvasını teşkil et
miş ve hasta Japonya olmalk üzere birçok mem-
le!ke'tle.rde enflâsyonla mücadele için milletler
arası teşekküllerle iş birliği yapılarak, muhtelif 
tedbirler alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kısaca arz ettiğim bu gelişmelerin bilhassa 

dünya hammadde fiyatlarında büyük tesirleri 
görülmüştür. 1955 ten bu yana esasen devamlı 
şekilde düşme temayülünde olan hammadde fi
yatlarındaki sukut resesyonu mütaa'kıp daha da 
hızlanmıştır. 1957 ve 1958 yıllarının ilik üç ay-
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l an arasındaki düşüş nispeti % 15 i bulmakta
dır. 

Buna mukabil 1958 ısenesi içinde toptan eş
ya fiyatları, umumiyet itibariyle, müstekar hir 
durum arz etmiş ve hu arada sınai mamuller fi
yatlarında düşme temayülleri kaydedilmiştir. 

Dünya ticaretindeki inkişaf temposunda da, 
resesyon sebebiyle gerilemeler müşahede edil
miştir. Hammadde fiyatlarındalki düşüş dolayı-
slyle az (gelişmiş memleketlerin esasen dar olan 
dış tediye güçlerinin daha ziyade daralmış ol
ması Ibu gerilemenin sebepleri meyanmdadır. 
1958 senesinin ilk altı ayında, Birleşik Ameri
ka 'nın ithalâtında % 2, ihracatında ise % 19 
nispetlinde azalma kaydedilmiştir. İthalât ve ih
racat (arasındaki hu faiklar ve diğer muamele
ler geçen sene içinde, Amerika'dan hir hayli al
tın ve dolarların başka memleketlere akmasına 
sebehiyet vermiştir. Birleşik Amerika'nın 1958 
senesinin ilk 9 ayı zarfında hu yüzden mâruz 
kaldığı kayıp, 3 ımİlyar dolara baliğ olmaktadır. 

Bu iktisadi hâdiselerin (bir diğer neticesi de, 
millî paralar ve pariteler üzerinde görülmüştür. 
1957 Eylülü ile 1958 Ekimi arasında 14 memle
kette, ımillî paralar muhtelif şekillerde (devalüe 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dünya ekonomisinin umumi durumu haikkm-

da'ki hu mücmel mâruzâtımdan da anlaşılacağı 
üzere, 1958s!senesinde dünya, 'iktisadi balkımdan 
daha ıgüç şartlar içinde bulunmuş ve sanayileş
miş memleketler resesyonun, az gelişmiş mem
leketler de enflâsyonun tehdidi altında kalmış
tır. 

Yine biraz önce arz ettiğim üzere, Birleşik 
Amerilka ve onu takiben diğer memleketlerde 
alınan (tedbirlerle resesyonun tesirleri önlenmiş 
ve kayıplar kısmen telâfi edilmiş (olduğundan 
şimdi sanayileşmiş memleketlerde iktisadi ha
yatın tekrar normal inkişaf seyrini alması (bek
lenmektedir. 

e 

Az gelişmiş memleketlere gelince, bu memle
ketlerin durumu umumiyetle halli daha güç ve 
çok cepheli bir mesele olarak kalmaktadır. Zira, 
resesyonu müteakip hammadde fiyatlarının düş
mesi, bu memleketlerin durumunu daha da ağır-
laştırmış bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, az gelişmiş memleketle
rin, âtıl kaynaklarını işletmek için gayretler sarf 
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ederken enflâsyonu Önlemek için de iktisadi ve 
malî sahada istikrar tedbirleri alma yoluna gitme
leri, bizzat bu memleketlerin olduğu kadar hür 
dünyanın da iktisadi istikbali bakımından yegâne 
salim yol olarak görülmektedir. • 

Bunun yanında, az gelişmiş memleketlerin 
karşılaştıkları meselelerin hallinin, sadece bu 
memleketlerin zatî imkân ve gayretleri ile müm
kün olamıyacağı hakikatinin de şimdi daha iyi 
anlaşılmış olmasını ikinci bir müspet unsur olarak 
kaydetmek icabeder. 

Milletlerarası Para Fonu ve Dünya Bankası
nın geçen Ekim ayında Yeni Delhi'de yapılan son 
toplantısında,, mesele bu cephesi ile de ele alınmış 
ve az gelişmiş memleketlere daha müessir bir şe
kilde yardım yapılabilmesi için Dünya Bankası 
ile Para Fonu kaynaklarının takviye edilmesi ve 
bu maksatla hususi bir teşekkül kurulması takar
rür etmiştir. Şimdi Üzerinde, nihai çalışmalar 
yapılmakta olan bu kararın kuvveden fiile çıkma
sı ile millî ekonomilerini geliştirme ve ıslah mev
zuunda gayret gösteren memleketlere, bu beynel
milel teşekküllerin daha geniş ölçüde yardımda 
bulunması imkânı hâsıl olacaktır. 
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halen Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâ
hil memleketlerin mühim bir kısmında, cari mu
amelelerden mütevellit alacakların, dolar ve diğer 
dövizlere serbestçe tahvili imkân dâhiline girmiş
tir. 

Dış konvertibilitenin bu suretle kabulü ve Av
rupa Para Andlaşmasının meriyete girerek Av
rupa Tediye Birliğinin yerini alması, tam kon
vertibilitenin tesisi istikametinde mühim bir mer
hale teşkil etmekte ve milletlerarası ticaretin 
serbestleştirilmesi yolunda ehemmiyetli bir adım 
olarak mütalâa edilmektedir. 

Bu mevzudaki sözlerime nihayet verirken, 
Hükümetinizin, bir müddetten beri beklenmekte 
olan bu gelişmeyi lâyık olduğu dikkat ve alâka 
ile takibetmekte olduğunu arz etmek isterim. 

Dünya iktisadi vaziyeti hakkındaki bu umu
mi izahattan sonra, memleketimiz ekonomisinin 
1958 yılındaki seyrini tetkik etmeden evvel, Hü
kümetlerinizin 1950 yılından beri takibetmekte 
oldukları iktisadi politikanın ana hedeflerine 
ve bu hedeflere daha emin adımlarla ulaşmamız 
için 4 Ağustos 1958 tarihinden beri tatbik "mev-
kiine koymuş olduğumuz iktisadi istikrar prog
ramına temas etmeme müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek malûmları olduğu veçhile, iktisadi 

politikamızın başlıca hedefi, aziz milletimizin 
hayat seviyesinin muasır medeni memleketi er
deki seviyeye süratle ulaştırılması ve Türkiye'
nin Avrupa camiası içindeki rolünü, bihakkin 
ifa edebilmesi için, bir an evvel iktisaden kuv
vetli bir hale getirilmesidir. 1950 yılından beri 
bu yolda sarf edegeldiğimiz gayretler, memleket 
içinde ve dışında herkesçe bilinmekle beraber, 
kalkınma dâvamızın miletimiz için arz ettiği 
ehemmiyeti hatırlatmak bakımından, bu hedef
leri her vesile ile tekrarlamakta fayda mülâhaza 
etmekteyiz. , 

İkinci Cihan Harbinden beri dünya sulh ve 
emniyetinin bir türlü teessüs edememiş olması ve 
memleketimizin coğrafi vaziyeti, Türkiye'ye bir
çok memleketlere kıyasla daha ehemmiyetli ik
tisadi vazifeler ve malî külfetler yüklemektedir, 
Bir taraftan, ağır müdafaa masraflarını karşıla
maya ve iş gücümüzün mühim bir kısmını silâh 
altında tutmaya, diğer taraftan da içinde bulun
duğumuz umumi inkişaf devresinin bir neticesi 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu bahisteki mâruzâtıma nihayet vermeden 

önce geçen senenin son günlerinde Avrupa'da 
kaydedilmiş olan mühim bir gelişmeye de kısaca 
temas etmek isterim. 

Malûm olduğu üzere, 25 Mart 1957 tarihin
de O. E. K. C. âzası 6 memleket tarafından im
zalanmış olan Müşterek Pazar Andlaşması, alâ
kalı memleketlerin parlâmentolarından da geçe
rek, 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmişti. 
Bir sene süren bir hazırlık devresinden sonra 
İdare organları da kurulan bu Andlaşmamn, 
1 Ocak 1959 dan itibaren fiilen tatbikine başla
mıştır. 

Bilindiği gibi, Müşterek Pazar Avrupa'nın ik
tisadi entegrasyonu mevzuunda, Avrupa İktisadi 

"_lş Birliği Teşkilâtı ve Kömür - Çelik Birliğinden 
sonra yenidir merhale teşkil etmektedir. Diğer 
taraftan, yine 27 Aralık 1958 tarihinde Müşte
rek Pazar kurucuları da dâhil olmak üzere, 12 
O. E. E. C. memleketi müştereken aldıkları bir 
kararla, millî paraları için dış konvertibiliteyi 
kabul ve Avrupa Tediye Birliğini ilga ederek 
1955 'Temmuzunda imzalanmış olan Avrupa Pa
ra Andlaşmasmı meriyete koymuşlardır. Böylece 

— 281 — 



I : 40 20.2 
olarak hem yükselen hayat seviyesinin gerek
tirdiği artan istihlâk maddeleri ihtiyaçlarını te
mine hem de, giriştiğimiz temel yatırımları ik
male ve millî iktisadi bünyenin taazzuv ve tak
viyesi için lüzumlu tesisleri meydana getirmeye 
mecbur, bulunuyoruz. Bu mevzularda 1950 den 
bu yana 8 sene için çok büyük işler yapılmıştır. 
Fakat önümüzde daha birçok büyük işler bizieri 
beklemektedir. 

iktisadi kalkınma dâvamızın bir an evvel ta
hakkukunu zaruri kılan, diğer mühim bir âmil 
de, nüfusumuzda seneden seneye kaydedilen sü
ratli artıştır. Nüfusumuz her sene % 30 nispe
tinde artmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafın
dan 1958 senesinde neşredilen bir etüde göre, 
Türkiye'nin nüfusu 1960 da 27,5 milyona, 1965 
de 31,3, 1970 de 35,5 milyona çıkacak ve 1975 
senesinde, yani 17 sene gibi nispeten kısa bir sü
re içinde, 40 milyona vâsıl olacaktır. Aynı etü
de göre bu müddet zarfında, ingiltere, Fransa 
gibi büyük Avrupa devletleri nüfusunda muh
temel artışlar birkaç milyondan ibaret kalmakta, 
küçük Avrupa memleketlerinde ise artış mik
tarı bir iki milyona inhisar etmektedir. Görülü
yor ki, Türkiye, 17 sene sonra Avrupa'da Al
manya, italya, ingiltere ve Fransa'dan sonra 
nüfus bakımından beşinci büyük devlet haline 
gelecektir. Avrupa'da mesaha bakımından en 
geniş toprağa sahip nüfus bakımından da 40 
milyon olarak beşinci gelen bir memleketin ikti-
saden geri kalmış, istihsal ve hayat seviyeli dü
şük bir memleket olarak yaşamasındaki güçlük 
aşikârdır. Bu itibarla, bir Avrupa memleketi 
olarak hür ve müterakki milletlerle aynı sırada 
yaşayabilmek ve aynı zamanda Orta - Doğu böl
gesindeki mesuliyetlerimizi taşıyabilmek için, kı
sa zamanda her sahada istihsalimizi çoğaltmak, 
millî gelirimizi artırmak, milletimizin hayat se
viyesini mümkün olduğu kadar yükseltmek za
rureti ile karşıkarşvya bulunuyoruz. Bu sebep
ledir ki, mutlaka kazanılması îâzımgelen bu ik
tisadi istiklâl mücadelesine, iktidara geldiğimiz 
günden beri büyük bir azim ve cesaretle giriş
miş bulunuyoruz. Esasen çok gecikmiş olan bu 
mücadeleyi ihmal ve ihmale yine müstakbel ne
sillere bırakmaya, ne memleketimizin içinde bu
lunduğu şartlar ne de dünyanın süratle geliş
mek ve değişmekte olan iktisadi ve siyasi bün
yesi asla müsait değildir. 
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Çalışmalarımızın bugün vâsıl olmuş bulun

duğu merhale ve elde edilen muhteşem netice
lere bundan sonraki bahislerde kısaca temas 
edeceğim. Bu kısma geçmeden önce, yüksek 
tetkiklerinize arz edilmiş bulunan 1959 malî 
yılı bütçesinin nasıl bir vasat içinde hazırlan
dığını arz ve izah etmek ve halen takibedilen 
iktisadi ve malî politikanın ana hatları ile büt
çelerimize hâkim prensipleri belirtmek isterim. 

iktisadi kalkınmamızın erişmiş bulunduğu 
merhalede, çeşitli sahalardaki faaliyetler ara
sında mevcut münasebetlerin, daha sıkı ve 
ahenkli bir surette tanzimi gayesiyle hüküme
tiniz, 4 Aralık 1957 tarihinde yüksek tasvibini
ze arz ettiği çalışma programında, bundan böy
le takibedüerek iktisadi ve malî politikanın 
esaslarını şu suretle tesbit ve takdim etmiş bu
lunuyordu : 

1. Bütçelerimizin iktisadi bünyemize uy-
,gun, tasarrufa riayetkar ve muvazeneli olarak 
tanzim ve tatbiki; 

2. — iktisadi Devlıet 'Teşekkülleri ve mües
seselerinin çalışma programlarını bir revizyona 
tâbi tutarak bu teşekkül ve müesseselerin ken
di kendilerine yeter bir hale getirilmesi; 

3. Banka kredilerinin spekülatif maksatla
ra tahsisini önliyecek murakabenin takviyesi; 

4. Mâkul ve tabiî bir fiyat nizamının tesis 
ve idamesi; 

5. Dış tediye imkânlarının artırılması ve 
madde bolluğu temini; 

Hükümet programının Yüksek Meclisçe tas
vibini mütaakıp derhal çalışmalara başlanmış, 
iktisadi ve malî sahalarda alınması iktiza eden 
kararlar bir «tedbirler manzumesi» şeklinde 
programlaştırılmıştır. Türk ekonomisini, bugün 
eriştiğimiz merhalede tahkim ve takviyeyi is
tihdaf eden ve safha safha tatbik mevkiine ko
nulmuş bulunan bu programın esasları; şu şe
kilde telhis edilebilir. 

1. Âmme sektörü sahasındaki enflâsyonist 
temayüllerin bertaraf edilmesi : Bunun için de, 

a) Umumi ve mülhak bütçelerde tam bir 
denklik temin ve idamesi; 

b) iktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme 
açıklarının kendi gelirleri ile karşılanması ve 
bu teşekküllerin yatırımdan mütevellit finans
man ihtiyaçlarının enflâsyonist olmıyan kay
naklardan temini; 
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e) Belediye bütçelerinin de Devlet bütçesi 

hakkındaki esaslara göre ihzarı; ' 
d) îç ve dış fiatlar arasında tekevvün et

miş farklardan mütevellit açıkların izalesi için 
mütecanis bir prim sisteminin tatbiki; 

" 2. Âmme sektöründeki tçdbirlere muvazi 
olarak, hususi sektör sahasında da, banka kre-

' dilerinin daha sıkı bir kontrola tâbi tutulması 
ve bu kredilerin 30 Haziran 1958 tarihinde eriş
miş bulundukları seviyede tanzimi, seyyaliyet 
ve müsmiriy etlerinin arttırılması; 

3. Gerek âmme sektörü gerek hususi sek
törde ittihaz olunan bu tedbirlerin tatbikini 
sağlamak üzere dış tediye gücümüzün arttırıl
ması, bu suretle gelişecek ithalâtımız ve tam 
kapasite ile işletmeye girecek sanayiimiz mamu-
lâtı ile, pazarlarımızdaki mal arzının çoğaltıl
ması, ekonomik faktörlere müstenit bir fiat me
kanizması tesisi imkânlarının ihzarı; 

4. Yatırımlarımızın tediye muvazenesi ve 
istihsal üzerinde süratle müspet neticeler vere
cek istikametlere tevcihi; 

Bu kadar şümullü ve geniş bir programın 
emniyetle tahakkuku takdir buyurulur ki, büt
çe, para ve kredi sahalarında alınması iktiza 
eden tedbirlerin yanı başında, dış yardımlar te
minine mütevakkıf bulunuyordu. 

Bu dış yardımlar mevzuunda, yapılan te
masları ve elde edilen memnuniyet verici neti
celeri 22 Ağustos 1958 tarihinde Yüksek Heye
tinize arz etmiştim. Memleket ekonomisinin hal 
ve istikbali bakımından, büyük bir ehemmiyet 
taşıyan bu mevzua tediye muvazenesi bahsinde 
yeniden temas edeceğim. Burada, temin etti
ğimiz yardımların, programımızın muvaffaki
yetle tatbikinde ehemmiyetli unsurlardan biri 
olduğunu belirtmekle iktifa ediyorum. 

İktisadi programın tatbiki bahsinde esaslı 
sahalardan birini Devlet bütçesi teşkil etmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 1958 malî 
yılı bütçesi tasarrufa riayetkar ve mütevazin' 
bir bütçe olarak hazırlanmıştı. Biraz sonra arz 
edeeeğim veçhile, 1958 yılı bütçesinin bu hüvi
yeti şimdiye kadar olan tatbikatı ile de teey-
yüdetmiştir. Bu suretle Devlet bütçesinde doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle emisyona mün
cer olan unsurlar bertaraf edilmiştir. 

Yüksek tetkiklerinize sunulmuş olan 1959 
bütçesi de mütevazin ve aynı şekilde, tasarrufa 
riayetkar ve yapıcı olarak hazırlanmıştır. Ko-
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nuşmamm son kısmında bu hususta Yüksek He
yetinize ayrıca malûmat arz edeceğim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mevzuunda alı
nan tedbirlere gelince; bilindiği üzere bu teşek
küllerin iki nevi finansman ihtiyacı mevcuttur. 
Bunlardan birincisi, işletme masraflarının fi
nansmanı, ikincisi de Satırım ihtiyaçlarıdır. Bu 
teşekküllerin cari gelirlerinin, normal amortis
man masrafları da dâhil olmak üzere, işletme 
masraflarını karşılıyabilmesi için gerekli tedbir
ler alınmıştır. Bilindiği gibi mezkûr teşekküllerin 
tatbik etmekte oldukları fiyat tarifelerinde lü
zumlu zamlar yapılmış, verimlerini artırmak su
retiyle maliyetlerinin düşürülmesini ve umumi 
masraflarında esaslı tasarruflar sağlanmasını is
tihdaf eden tedbirler ittihaz olunmuştur. İktisa
di Devlet Teşekküllerinin yeni yatırımlarının fi
nansmanı mevzuunda ise Hükümetiniz, bu gibi 
ihtiyaçların da enflâsyon yaratmıyacak menba-
lardan karşılanması hususunda tamamen karar-

, lıdır ve gerekli tedbirler üzerinde hararetle ça
lışmaktadır. 

İç ve dış fiyatlar arasındaki farklardan mü
tevellit ^açıkların izalesi maksadiyle kambiyo 
sistemimizde tadilât yapılmıştır. Gerek âmme 
sektörü gerek hususi sektör için büyük bir ehem
miyet arz eden ve dış ticaretimizi realist esâs
lara irca eden bu tadilât mütecanis bir prim sis
temini ihtiva etmektedir. Prim miktarlarının 
hesabında iç fiyatlarla dış fiyatlar arasındaki 
fark esas ittihaz olunmuştur. 4 Ağustos 1958 ta
rihinden beri tatbik edilmekte olan bu esaslara 
göre, ithalâta tahsis edilen dövizlerden seyya
nen, dolar başına 620 kuruş prim alınmakta, ih
racatta da, mal gruplarına göre, dolar başına 
210, 280 ve 62,0 kuruş prim ödenmektedir. 

Şimdi para ve kredi sahasında alınmış olan 
tedbirlere geçiyorum: 

Son 8 senelik devrede, umumi iktisadi politi
kanın amâ hedefleri göz, önünde bulundurularak, 
çeşitli istihsal sektörlerinin kredi ihtiyacının kar
şılanmasına, tedavüldeki para miktarının ekono
minin ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeler
de tutulmasına dikkat ve itina gösterildiği Yük
sek Heyetinizin malûmudur. 

Bu sayede banka kredilerinin memleketin ih
tiyaçları ile mütenasip bir seviyeye çıkarılması 
mümkün olmuştur. Malûmları olduğu veçhile 
1949 sonunda 33% milyon liradan ibaret olaıy zi
rai ikrazat, 30 Haziran 1958 tarihinde 6 mislini 
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geçerek % milyar 160 milyon liraya çıkarılmış, 
diğer kredi nevilerinde de buna muvazi artırma
lar yapılarak, banka kredilerinin umumi seviyesi 
9 milyar liranın fevkine yükseltilmiştir. 

Banka kredileri böylece kifayetli bir seciye 
arz etmeye başladığı andan itibarendir ki, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, bu kredilerin ekono
miye en faydalı bir şekilde tanzim ve tevzii mak-
sadiyle, kredi kontrolü mevzuunda tedbirler alın
maya başlanmıştır. îlk defa olarak 1955 ve 1956 
yıllarında alman bu tedbirlerin müspet tesirleri 
görülmekle beraber o tarihten beri geçen iki se
nelik tatbikattan edinilen tecrübeye istinaden, 
bu defa, istikrar programımızın umumi çerçe
vesi, içinde, mevcut kantitatif tedbirler takviye 
ve bütün kredi sektörlerine teşmil olunmuş, ev: 

velce alınmış bulunan selektif tedbirler de ay
nen muhafaza edilmiştir. Kantitatif tedbirleri 
daha tesirli kılmak üzere Banka kredileri ile bir
likte Merkez Bankasının âmme sektörüne açtığı 
krediler de aynı tarzda tesbit edilmiştir. 

Resmî iskonto haddinde, 1955 ve 1956 yılla
rında kifayetli yükseltmeler yapılmış olduğun
dan, mezkûr hadde bu tedbirler münasehetiyle 
yeni bir değişiklik yapılmasına lüzum görülme
miştir. Bankalar tarafından ikrazattan alınan 
faiz nispetleri ile tevdiata ödenmekte olan faiz 
nispetlerini, Banka Kredilerini Tanzim Komite
since yapılacak tekliflere istinaden, konjonktüre 
uygun bir şekilde ayarlamak üzere, îcra Vekil
leri Heyetine yetki verilmesini teminen hazırla
nan kanun projesi de, Yüksek Meclise takdim 
kılınmıştır. Halen bu projenin alâkalı encümen
lerde müzakeresine devam olunmaktadır. 

Geride bıraktığımız yılı, para ve kredi saha
sındaki gelişmeler bakımından iki kısımda mü
talâa etmek uygun olur. 

1. 1958 yılının istkrar programımızın tatbi
kine takaddüm eden birinci 6 ayı zarfında, 
Merkez Bankası kredilerinde emisyonda ve ban
ka kredilerindeki artış devam etmiştir. Bu dev
rede Merkez Bankası kredi ve avanslarında 
534,8 milyon, tedavüldeki bankmotlarda 508,5 
milyon ve banka kredilerinde 814 milyon lira
lık bir artış vukua gelmiştir. 

2. Senenin ikinci yarısında, 4 Ağustos 1958 
tarihinde yürürlüğe konulan 4/10618 sayılı Ka
rarname, istikrar programında derpiş olunduğu 
üzere, 1958 senesi nihayetine kşdar bütün âmme 
sektörünün Merkez Bankası kaynaklarına vâki 
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olacak müracaatının 400 milyon liralık bir had 
içinde tutulması esasını vaz'etmiştir. Bunun 
250 milyon lirası, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
yeni rekolteden yapacağı hububat alımlarının 
finansmanına, mütebaki 150 milyon lirası da 
diğer âmme sektörü müesseselerine tahsis olun
muştur. Ofisin Merkez Bankasına olan bu 250 
milyon liralık borcunun, hububat satışları hâ
sılları ile, en geç 30 Haziran 1959 tarihine ka
dar kapatılması mukarrerdir. 

Yine 4 Ağustos 1958 tarihinde Hükümetçe 
1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nununa istinaden neşredilen bir tebliğ ile, ban
ka kredileri 30 Haziran 1958 tarihindeki sevi
yeleri ile tahdidolunmuştur. 

Banka kredilerini Tanzim Komitesince ban
kaların üçer aylık hesap vaziyetleri üzerinde 
yapılan tetkikler neticesinde, tesbit olunan 
30 Haziran 1958 seviyesi, 9 milyar 232,1 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Hemen işaret edelim 
ki, bu miktar, bir sene evveline yani 30 Haziran 
1957 yılma nazaran % 20 nispetinde 1 milyar 
531 milyon lira miktarında bir fazlalık ifade 
etmektedir. 

Kredi hacmi bu seviyede tutulmak suretiyle; 
bir taraftan umumi talep kontrol edilmiş ola
cak, diğer taraftan banka kredilerinin seyyali-
yet ve müsmiriyeti ve bankaların likiditeleri 
artacak; kredilerin spekülâsyona alet edilmesi 
önlenecek ve netice itibariyle Türk parasının 
değeri korunmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İstikrar, programımızın altı aylık tatbikatı 

nasıl cereyan etmiş ve ne gibi gelişmeler gös
termiştir; 

Şimdi bu hususlarda izahat arz edeceğim. 
4 Ağustos 1958 tarihinde ilân edilen tedbir

ler, Hükümetimiz tarafından büyük bir itina ve 
titizlikle tatbik edilmiş ve edilmektedir. Bu 
tedbirler, para ve kredi sahasında tesirlerini 
göstermekte gecikmemiş, Merkez Bankası kre
dilerindeki artış esyri yavaşlamış, tedavüldeki 
bankmot miktarı 28 Haziran 1958 tarihi ile 
14 Şubat 1959 tarihi arasında 311 milyon lira 
azalmıştır. Aynı mukayese istikrar tedbirleri
nin ilânını takibeden 9 Ağustos 1958 traihine 
nazaran yapılacak olursa emisyondaki azalış 
miktarının 508,3 milyon lira olduğu görülür. 

Merkez Bankası kredi ve avanslarında mun-
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hasıran istikrar programı çerçevesi içinde bir 
gelişme meydana gelirken emisyonda azalma 
hâsıl olması, ithalât bedellerinin Merkez Ban
kasına yatırılmasının ve döviz satışlarının tabiî 
bîr neticesidir. 

Merkez Bankasının âmme sektörüne 1958 
nihayetine kadar verebileceği yeni krediler 'hak
kındaki 4 Ağustos tarihli kararnamenin hü
kümleri de tamamen yerine getirilmiştir. Fil
hakika bu devrede, Toprak Mahsulleri Ofisine 
verilen yeni krediler 27 Aralık 1958 tarihi iti
bariyle 240 milyon liraya baliğ olmuş, binnetice 
kararname ile tesbit edilen limitin içinde kal
mıştır. Âmme sektörüne dâhil diğer teşekkül 
ve müesseselere verilen yeni krediler de, yine 
tesbit edilmiş olan 150 milyon liralık limitin 
içinde tutulmuştur. Şunu da ilâve edelim ki, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 250 milyon liralık 
limit dâhilinde kulanmış olduğu bu kredilerin 
bakiyesi, ofis tarafından Merkez Bankasına ya
pılan- ödemelerle 17 Şubat 1959 tarihinde 169 
milyon liraya inmiştir. Geri kalan kısım da, ya
pılmış ve yapılacak satışlara muvazi olarak 
yeni mahsulün idrakinden evvel tasfiye edilmiş 
olacaktır. 

30 Haziran 1958 tarihindeki seviyelerinde 
tesbit edilmiş olan banka kredilerine gelince, 
bu mevzuda da tatbikat istikrar programımıza 
ve 14 Ağustos 1958 tarihli tebliğe uygun olarak 
cereyan etmiş ve banka kredileri o tarihten 
beri tesbit edilmiş olan plâfonun dununda sey
retmiştir. 

Diğer taraftan, bir senelik bir devre içinde 
625 milyon dolar seviyesinde ithalât yapılma
sına imkân verecek şekilde hazırlanmış bulu
nan ithalât programımızın 150 milyon dolarlık 
birinci kotası, muvaffakiyetle tahakkuk ettiril
miş, ithalâta mütaallik akreditif muameleleri 
süratle intacolunmuş ve bu kotada yer almış 
olan ithal malları gümrüklere ve piyasaya gel-
miye başlamıştır. 

Bu bahse nihayet vermeden evvel alman ted
birlere tevcih edilmiş bulunan bâzı tenkidleri 
de cevaplandırmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bâzı mehafilde, biraz evvel arz ettiğim,ted

birler ve tatbikat bir deflasyon politikası ola
c a k gösterilmek istenilmiştir. 

Deflasyon, para hacminin sistematik bir şe-
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kilde azaltılması demektir. Bugün Türkiye'de 
deflasyonu ifâde ve işrabeden ne bir istihsal da
ralışı ve ne de bir muamele hacmi azalışı mev
cut değildir. Tedavül hacmmda meydana gelen 
azalma, biraz -evvel de arz ettiğim gibi, oldukça 
kesif ve seri bir ithalât finansmanının tabiî bir 
neticesidir. Bu itibarla, para hacmmda her han
gi bir daraltma bahis mevzuu olmamıştır. Ted
birlerin tatbik mevkiine konulmasını, takibeden 
devrede, Merkez Bankası, hususi sektör ihtiyaç
larını normal şekilde karşılamakta devam et
miş, diğer taraftan tesbit olunan hadler dâhi
linde, âmme sektörü müesseselerinin ihtiyaçları
nı da karşılamıştır. 

1958 rekoltesi hububat alımlarım ve ihraç 
mallarımızın finansmanım teminen verilmiş 
olan kredilerin piyasanın likiditesini artıracağı 
tabiîdir. İthalât bedeli olarak tedavülden çekil
miş bulunan Türk liraları ise ihracat muamele
lerine muvazi olarak yeniden tedavüle çıkmak
tadır. 

Banka kredileri mevzuunda alınmış olan ted
birlere gelince, 30 Haziran 1958 seviyesi, yine 
biraz evvel arz ettiğim veçhile 9 milyar 232 mil
yon lira ile, bir sene evveline nazaran 1 milyar 
531 milyon liralık bir fazlalık ifade etmekte 
idi. Bu 9 milyar 232 milyon liraya, Merkez Ban
kasının ekonomiye bilâvasıta verdiği kredileri 
de ilâve edince, 12 milyarın fevkinde bir umu
mi kredi hacmi elde olunur ki, bunun kifayef-
siz veya sıkıcı bir seviye olmadığını takdir bu
yurursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Görülüyor ki, alınan tedbirlerin bir deflas

yon politikası 1 ile hiçbir alâkası yoktur. Bunlar, 
Türk parasının ve Türk ekonomisinin istikrar 
içinde gelişmesini temine matuf tedbirlerdir. 
Tatbik süresinin kısalığına rağmen bu tedbir
ler, daha şimdiden müspet tesirleri görülmeye 
başlamış umumi hizmetleri takdir ve temyiz 
etmekte en yanılmaz müşahidolan halkımızın 
büyük müzaheretini ve pek değerli tasvip ve teş
viklerini kazanmıştır. 

Kısa bir süre içinde altın fiyatlarında " 
% 34,6 nispetinde bir gerileme kaydolunmuş, 
spekülatörlerin bu metaa olan rağbeti hissedilir 
derecede azalmış, suni surette yükselmiş olan 
bina ve arsa fiyatlarında daha bariz -düşüşler 
görülmüştür. 
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Şimdi bu münasebetle, ileri sürülmüş olan 

haksız bir tenkid ve iddiaya da cevap vermek 
istiyorum. 

Alınmış olan tedbirleri, Hükümetçe taki-
bolunan iktisadi politikada bir rücu şeklinde 
tavsif etmek isteyenler oldu. Âmme sektörü 
açıklarının izalesi, bartka kredilerinin, vâsıl ol
dukları kifayetli seviyede tesbit ve tanzimi 
ve daha seyyal ve müessir hale konulması 
için tedbirler alınması Hükümetin ta'ki'bettiği 
iktisadi politikadan bir dönüşü mü ifade eder? 

Hükümetimiz, şimdiye kadar takibedegel-
mekte olduğu şahsi teşebbüsü geliştirme po
litikasından vazgeçmiş de, mazide olduğu gibi 
Devletçiliğe mi dönmüştür? Yoksa millî dâ
vamız olan iktisadi kalkınma hedeflerinden 
inhiraf mı etmiş bulunuyoruz? İktisadi poli
tikada dönüş tabiriyle ifade edilecek haller 
ancak böyle haller olabilir. Hükümetlerin, pa
ra ve kredi sahasında bütçe ve finansman mev
zuunda, ticaret ve tediye muvazenesi bahisle
rinde zaman zaman, bu gibi tanzim tedbirleri al
malarından daha tabiî 'bir şey olamaz. İktisadi 
şartların icaplarına göre konulan veya kal
dırılan bu gibi tedbirler, bütün hükümetlerce 
her zaman ve her yerde alınagelmektedir. 

İleri sürülen iddialardan bir diğeri, en ga
ribi • veya en acısı, bu tedbirlerin bize başka
ları tarafından telkin edilmiş olduğu keyfi
yetidir. 4 Ağustostan beri tatbik etmekte ol
duğumuz istikrar programı, 4 Aralık 1957 tari-
Oıinde Yüksek Meclisin tasvibine mazhar ol
muş bulunan'Hükümet programındaki hedef
lerin tahakkuku maksadiyle ve uzun çalışma
lar neticesinde hazırlanmış muvaffak bir prog
ramdır. 

Bu programın dış kredi ve yardımlarla des
teklenmesini temin etmiş olmamız da Hükü
metimizin diğer bir muvaffakiyetidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Takibetmekte olduğumuz iktisadi ve malî 

politika hakkındaki maruzatımı tamamlamak 
için, şimdi de tediye muvazenesi ve fiyat po
litikası üzerinde durmak isterim. 

Takibetmekte olduğumuz yeni fiyat poli
tikasının esasını, makul ve tabiî bir fiyat ni
zamının tesis ve idamesi teşkil ettiğini yu
karda arz etmiştim. İktisadi programımızın 
ehemmiyetli bir unsuru olan bu politika, bir-
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birine sıkı sıkıya bağlı iki veçheyi ilhtiva 
etmekte, bir taraftan iç ve dış fiyatlar arasında
ki disparitenin izalesini, diğer taraftan da iç fi
yatlarda istikrar sağlanmasını istihdaf eylemek
tedir. 

Bilindiği gibi, 4 Ağustos 1958 tarihinden iti
baren, tatbik edilmekte olan prim sistemi ile, iç 
ve dış fiyatlar arasında tekevvün etmiş olan fark
lar izale edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle ihra
cata lüzumlu teşvik ve himaye zemini hazırlandı
ğı gibi, ithalât da artık aşırı derecede kazanç 
menbaı olmaktan çıkarılmıştır. 

İç fiyatlarda istikrar mevzuuna gelince; her 
şeyden önce gerek âmme sektöründe, gerek husu
si sektörde enflâsyonist âmillerin izalesi için Mer
kez Bankası ile hususi banka kredilerinin tahdi
dinin, piyasadaki fazla iştira gücünü massetmek 
ve umumi talebi tahdidetmek bakımından bu mev
zuda mühim bir adım teşkil ettiği aşikârdır. 

Bunun yanında, umumi arzın artırılması mev
zuu da ehemmiyetle ele alınmış ve bu hususta da 
muhtelif tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin ba
şında, ithalâtın artırılması ve son senelerde bü
yük bir inkişafa niazhar olan millî sanayiin lüzum
lu hammadde, yedek parça ve işletme malzemesi ile 
teçhiz edilerek tam kapasite ile çalıştırılması ve 
pazarlarımızda mal bolluğu temini gelmektedir. 

Bu maksatla, memleketimize bir sene içinde 
625 milyon dolarlık mal getirilmesine imkân vere
cek bir ithalât programı hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Bilindiği gibi, bu programın 150 milyon do
larlık birinci kısmı fiilen tatbik edilmiştir. 

Bilhassa sanayiimizin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak hazırlanmış olan ve lüzumlu 
hammadde, yedek parça ve işletme malzemesinin 
kolaylıkla ithaline imkân veren bu programın 
tahakkuku ile sınai istihsalde ve binnetice piya
sadaki mal arzında süratli bir artış imkânı hazır
lanmıştır. 

Umumi arzdaki bu müspet gelişme, üç gün ön
ce ilân edilmiş bulunan ikinci üç aylık ithalât 
kotasının ve onu takibedecek olan diğer kotala
rın tatbiki ile, daha ziyade artacak ve bu suretle 
piyasalarımızda tabiî ve müstakar bir fiyat niza
mı için lüzumlu maddi unsurlar sağlanmış ola
caktır. 

Diğer taraftan, Millî Korunma Kanunu da ye- •*• 
niden ele alınmış ve bu kanunun istihsal ve mü-
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badeleyi tahdideden bütün hükümlerinin süratle 
ilgası kararlaştırılmıştır. 

Gayemiz, piyasa şartlarını da göz önünde bu
lundurarak, serbest rekabet ve fiyat mekanizma
sının normal şekilde .işlemesi imkânını hazırla
maktır. 

Bu maksatla, Millî Korunma Kanunu ile don
durulmuş olan bâzı fiyatlar şimdiden serbest bı
rakılmıştır. Keza, evvelce tevzi ve tahsis mevzuu 
olan bâzı maddelerin satışı da tamamen serbest 
bırakılmış bulunmaktadır. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, Hü
kümetiniz tediye muvazenesi sahasında dar ve 
tahditçi bir zihniyetin ifadesi olan suni bir mu
vazene yerine realist ve müspet bir zihniyetten 
mülhem olan yüksek seviyeli bir muvazene poli
tikası takibetmiş, başka bir ifade ile, millî ekono
mimizin lüzumlu vasıtalarla teçhizi ve âtıl bıra
kılmış olan tabiî kaynaklarımızın işletilmesi su
retiyle istihsal ve ihracatımızın arttırılmasını te
min etmek için tediye muvazenesinde muvakkat 
açıkları cesaretle göze almaktan çekinmemiştir. 

1950 den bu yana tatbik olunan bu politikanın 
son bir yıllık devreye ait neticeleri, her sene ol
duğu gibi bu sene de bütçe gerekçesi ile Yüksek 
Meclisin tetkiklerine sunulmuş bulunmaktadır. 

vBu cetvelde yer almış olan rakamları ve bu
nunla ilgili izahatı burada tekrar suretiyle hu
zurunuzu işlgal etmekten sarfınazar ederek bu 
bahiste '-ehemmiyetli görünen 'bâzı hususları be
lirtmekle iktifa etmek istiyorum. 

Tediye muvazenesi cetvelinin tetkikinde de 
görüleceği veçhile, 1 Temmuz 1957 - 30 Hazi
ran 1958 tarihine kadar olan Sön devre zarfında, 
dış ticaretimiz 46 milyon liralik hür artış 'göste
rerek 1 milyar 920 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu tezayüt, esas itibariyle, ithalâtımızdaki 'artış
tan ileri gelmektedir. 

1950 den jbu yana bünyesi tamamen değişmiş 
olan ithalâtımızda, en .ehemmiyetli yeri yatırım 
maddeleri işgal etmektedir. Biraz önce arz (olu
nan Son devrede, hu maddelerin umumi ithalâtı
mıza nispeti % 41, cari istihlâk maddelerinin 
nispeti iise % 12 dir. 

İthalâtımızın % 45 i E.P.U. memleketlerin
den, % 30 u d'olâr bölgesinden, % 6 sı ise anlaş-

* malı memleketler sahasından yapılmıştır. 
İhracatımızda da % 45 ile E.P.U. memleket

leri hasta gelmekte, bunu % 25 'ile dolar sahası 
takübeftmektedir. 
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Yine hu son devre zarfında ihracatımızdaki 

% 2 nispetinde (bir düşüklüğe mukabil, enfnast-
rük tü rve Off-Shiore muameleleri dblayısiyle, ih
racat dışında kalan cari muameleler gelirle
rinde büyük inkişaf kaydedilmiştir. Bundan 
başka, Petrol Kanunu ve Yabancı 'sermâyeyi 
teşvik Kanunu hükümleri dairesinde hu devre 
zarfında memleketimize, geçen devredekinden 
% 14 fazlasiyle 44,5 milyon lir alık yabancı ser
maye girmiştir. 

Bu bahiste yeni dış ticaret rejimine de kısa
ca temas etmek isterim. 

Malûm olduğu üzere, 25 Ağustos 1958 tari
hinden heri dış ticaretimiz yeni esaslara bağ
lanmış bulunmaktadır. 

* Yeni rejim, esas itibariyle takas ve bağlı 
muamele gübi normal lolmıyan ticaret sekilileri
nin bertaraf edilerek dış ticaretin normal esas
lara ircaını, ithalât ve ihracata ait formalitele
rin basitleştirilmesini istihdaf 'etmektedir. 

Bu maksatla, ithalâtta umumi fkolta sistemi 
kabul edilmiş, tahsis ve transfer kademeleri kal
dırılarak kotalar dâlhilinde'ki taleplerin süratle 
ve muntazaman karşılanması imkânı teminat al
tına alınmıştır. 

Aynı şekilde, ihracata ait esaslar da yeniden 
gözden geçirilmiş ve ihracatı İteşvik etmek ımak-
sadiyle mütecanis bir prim sistemi kabul edildi
ği gibi mevcut formalitelerin de ıslahı ive basite 
ircaı cihetine igidilmişitir. 

4 Ağustos 1958 tarihinden beri tatbik 'edil-^ 
meşkte olan prim sistemi, iç-fiyatlarla dış fiyat
lar arasında, muhtelif âmillerin tesiri altında 
tekevvün etmiş lolan ve ihracatımızı devamlı 
şekilde güçleştiren fiyat farklarının izalesine 
imkân vermiştir, Şimdi, ihracat sanayiimiz için, 
teşvik edilmiş fiyatları ile Türk mamul ve mah
sullerini, ananevi piyasalara daha (geniş ölçüde 
sürmek ve yeni piyasalar (kazanmak imkânı ta-
hassul etmiş bulunmaktadır. Tüccarlarımızın bu 
imlkânları kıymetlendirmesine muvazi olarak 
dış ticaretimizde de büyük inkişaflar beklemek 
hakkımızdır. 

Tediye ımUıvazenes'i hakkındaki izahatıma ni
hayet vermeden önce son defa temin • edilmiş 
olan dış yardım ve (kredilere de kısaca temas 
etmek isterim. 

Memleket Ekonomisinin ''hal ve istikbali ba-
kımmda'n büyük bir ehemmiyet taşıyan bu yar-
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dunları iki kısımda mütalâa etmek mümlkündür. 

[Birinci kısmı, başta büyük dostumuz ve müt
tefikimiz Birleşik Amerika olmak üzere Batı -
Almanya, İngiltere ve Avrupa İktisadi İş Bir
liği Teşkilâtına âza 'olan diğer memle'ketlerden 
ve nihayet Milletlerarası Para Fonundan temin 
edilen yardımlar teşkil ctmelktedir. Bu yardım
ların yelkûnu 359 milyon dolara fealiğ lolmafcta-
thr. 

Bu miktarın 234 milyon doları Amerika Bir
leşik Devletlerinden bir yıl içinde muhtelif şe
kil ve 'tertiplerde alınacak yardımlardır ki, Ibu-
ı.'un 25 milyon doları Amerika Cumhurreisinin 
hususi yardım fonundan, 37,5 ımıilyon doları De-
velopment Loan Fund'dan, 37,5 milyon doları 
TJKİmbarik'dan, 15 milyon doları zirai sürplü'-
den, 75 milyon doları İCA yardımından temm 
olunmaktadır. Ayrıca 1948, 1949, 1952 yılların
da Amerika 'dan alınmış olan 'kredilerin vâdeleri 
gelmiş taksitleri ile 1965 yılına kadar ödenmesi 
gerdkecek 44 mdllyon dolar tutarındaki taksitle
rinin tediyesi de 1965 ten sonra haşlamalk üzere 
uzun vadeli bir tecile tâbi tutulmuştur. 

Yine 'birinci kısma dâhil olmak üzere, Avru
pa iktisadi İş Birliği Teşkilâtından 100 milyon 
dolar temin olunmuştur. 

Milletlerarası Para Fonundan da, statüsüne 
göre verebileceği azami miktar olan 25 milyon 
dplârlık bir kredi sağlanmıştır. 

Arz ettiğim bu kalemlerin yekûnu biraz ev
vel de işaret ettiğim veçhile 359 milyon dolara 
baliğ olmaktadır. 

Ahiren 225 milyon liralık bir yardım daha 
temin edilmiştir. Büyük dostumuz ve müttefi
kimiz Birleşik Amerika Hükümeti, zirai istih
sal fazlalarından yapmış olduğumuz ithalâtın 
Türk lirası karşılıklarından 225 milyon liralık 
bir meblâğı Hükümetimize hibe etmiş bulun
maktadır. Keza Amerikan yardımından tekev
vün edecek 810 milyon Türk lirasının emrimize 
tahsisi hususunda da anlaşmaya varılmıştır. Bu 
meblâğ, tesbit edilecek esaslar dairesinde mil
lî müdafaa ve iktisadi kalkınma ihtiyacı için 
kullanılacaktır. 

Dış tediye gücümüzü arttıracak olan ikinci 
kategori yardıma gelince; biraz evvel arz etti
ğim 359 milyon dolarlık nakdî yardımdan ayrı 
olarak, E. P. U. memleketlerine karşı gecik
miş ödemelerimizin ve 1962 yılma kadar vâde
leri gelecek olan taksitlerin ileriki yıllara ya-
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yılmak suretiyle uzun vadeli bir tediye plânına 
bağlanması hususunda da bir müddetten beri 
Paris'te cereyan etmekte olan müzakereler de 
müspet şekilde neticelenmiştir. 

Geçen ay sonunda, O. E. E. C. Konseyinde 
varılan mutabakata göre, takriben 440 milyon 
doları bulan transfer borçlarımızın senevi % 3 
faizle ve 1959 dan başlamak suretiyle 12 yıl zar
fında, tediye imkânlarımız gözönünde tutula
rak tesbit edilen taksitlerle itfası kararlaştırıl
mış bulunmaktadır. 

Bu suretle, tediye muvazenemiz, ehemmi
yetli bir yükten kurtulmuş ve dış tediye imkân
larımız da bu nispette genişlemiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir milletin refah seviyesinin yükseltilmesi, 

bir vatanın ileri, zengin ve mesut bir ülke ha
line getirilmesi elbetteki kolay bir şey değildir. 
Mazide olduğu gibi, müteferrik bir iki sahada, 
nazara çarpıcı, parlak duruşlu birkaç bina, bir
kaç tesis vücuda getirmek ve bununla her şeyin 
yapıldığını zannetmek şüphesiz ki gaflet olur. 

Refah ve saadet, memleket ihtiyaçlarını bü
tün iktisadi ve sosyal sahalarda, bir kül halin
de kavrayan büyük emeklerle, alın teri, sabır 
ve mücadele ile varılabilecek pahalı birer hedef
tir. Bu hedeflere #doğru mesafe kat'edebilmek, 
güç hem de pek güçtür. Fakat bu gayeye doğ
ru ilerlemiyen hiçbir gidişin de bir millet ha
yatında devamlı ve ciddî bir değeri olamaz. 

İşte arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarı 
bu zihniyetle işe başlamış, bu zihniyetle çalış
mıştır. Geçen 8 yıl zarfında her sahada muaz
zam gayretler sarf ederek büyük, çok büyük 
eserler meydana getirmiştir. Bunların azame
tini takdir edebilmek, bunların memleketin te
rakki ve Tealisinde nasıl birer mesnet olduğunu 
kavrayabilmek ancak hepsine birden toplu ve 
mukayeseli bir nazar atfetmekle mümkündür. 
Şimdi huzurunuzda kısa bir tarzda, mümkün 
olduğu kadar süratle yapmak istediğim şey de 
budur. 

Sırasiyle, 
Sulama ve kuvvei muharrike tesisleri yani 

barajlar, 
Elektrik enerjisi tesisleri, 
Su işleri tesisleri, 
Kömür ve petrol tesisleri, 
Madencilik tesisleri, 
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Fabrikalar ve sanayi tesisleri, yani şeker, 

çimento, azot, mensucat, demir ve çelik, kâ
ğıt ve selüloz, makina ve kimya, inşaat ve di
ğer sanayi gruplarına ait tesisler, 

Hububat muhafaza tesisleri, 
Hayvan mahsûllerinin değerlendirilmesine 

ait tesisler, 
Karayolları, 
Limanlar, 
İskele ve barınaklar, 
Hava meydanları ve hava yolları, 
Bu bahisteki konuşmama mevzu teşkil ede

cektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimiz için hayati ehemmiyeti malûm 

bulunan ziraatimizi geliştirmek maksadiyle bir 
taraftan yurdumuzda mevcut su cereyanların
dan istifade ederek lüzumlu sulama tesislerinin 
vücuda getirilmesi, diğer taraftan asırlar bo
yunca ağır tahribat yapan su taşkınlarının ön
lenmesi ve nihayet elektrik enerjisi istihsali için 
Demakrat Parti Hükümetleri arz edeceğim pro
jeleri tatbik mevkiine vaz'etmiş ve bu projeler
den büyük bir kısmını ikmal etmiş bulunmakta
dır. 

Aşağı- Sakarya ovasını taşkından korumak . 
maksadiyle, 189 milyon lirası iç, 83 milyon lirası 
dış ödeme olmak üzere ceman 272 milyon lira 
sarf edilmek suretiyle 1956 yılında işletmeye 
açılmış bulunan Sarıyar Barajı ve hidro - elek
trik tesisleri, 80 bin kilovat takatinde olup yıl
da 412 milyon kilovat saat enerji üretebilecek 
kapasiteye sahiptir. * 

Seyhan Barajı 106 milyon lirası iç ve 321 
milyon lirası da dış tediyeye taallûk etmek üze
re 427 milyon liraya mal olmuştur. Tkı baraj ve 
hidro - elektrik tesisleri 1956 yılı başında hiz
mete açılmıştır. Bu büyük tesis sayesinde 144 
bin hektar arazinin sulanması, 85 bin hektar 
arazinin taşkından korunması ve 54 bin kilovat 
takatinde bir santral ile yılda 284 milyon kilo
vat saat enerji üretilmesi sağlanmıştır. 

Kemer Barajı 300 »milyon liraya çıkmakta
dır. Bunun 143 milyon lirası iç, 157 milyon li
rası dış tediyedir. Bu büyük tesis sayesinde, 
Menderes Havzasında, 300 bin dönüm arazinin 
Akçaym taşkınlarından korunması ve 250 bin 
dönüm arazinin sulanması imkânı sağlanmıştır. 
48 bin kilovat takatinde bir santral ile senede 
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145 milyon kilovat saat enerji üretecek olan 
hidro - elektrik tesisleri de 1958 yılında işlet
meye açılmıştır. 

164 milyon lirası iç ve 183 milyon lirası dış 
ödeme olmak üzere ceman 347 milyon liraya 
mal olacağı hesaplanan Demirköprü Barajının 
inşaatı ikmal edilmek üzeredir. Barajın arka
sındaki göl doldurulmaya başlanmıştır. Hidro -
elektrik santrali de bu yıl işletmeye açılacaktır. 

Demirköprü Barajı sayesinde, yılda 193 mil
yon kilovat saat enerji istihsal edilecek ve ay
rıca 770 bin dönüm arazinin sulanması ve 350 
bin dönüm arazinin taşkından korunması müm
kün olacaktır. Santralin takati 69 bin kilovattır. 

205 milyon lirası iç ve 208 milyon lirası dış 
olmak üzere ceman 413 milyon liraya mal edi
lecek olan Hirfanlı Barajının inşası hemen he
men ikmal edilmiş olup önümüzdeki ilkbaharda 
işletmeye açılacaktır. 

Bu baraj ile Kızılırmak Havzasının -taşkın
dan korunması, 300 bin dönüm arazinin sulan
ması mümkün olacak, ayrıca 96 bin kilovat ta
katinde bulunan santralin hizmete girmesi ile 
yılda 400 milyon kilovat saat enerji istihsal edi
lecektir. 

24 milyon liraya mal edilen ve 1958 yılında 
hizmete girmiş bulunan Ayrancı Barajı; Konya 
ovasında 50 bin dönüm araziye su temin etmekte 
ve 25 bin dönüm arazinin taşkından korunma
sını sağlamış bulunmaktadır. 

Ürgüp ve caviraımn sulanması ve taşkından 
korunması maksadiyle inşa edilen ve 4 milyon 
liraya mal olan Damsa Barajı 1957 yılı başında 
ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

Almus Barajının inşası ile ilgili çalışmalara 
devam edilmektedir. Bu baraj sayesinde yılda 
79 milyon kilovaat saat e"herji istihsali, 13 bin 
400 hektar arazinin sulanması ve 10 bin hektar 
arazinin taşkından korunması temin edilmiş ola-/ 
çaktır. 

80 milyon lirası iç ve 73 milyon lirası dış 
tediyeye taallûk etmek üzere ceman 153 milyon 
liraya mal edilecek olan Kesikköprü Barajı, 
76 bin kilovat takatinde bir santral ile senede 
250 milyon kilovat saat enerji üretecektir. 

Hükümetimizin tatbik mevkiine koyduğu 
enerji ve su programının diğer bir kısmım teş
kil etmek üzere, Orta - Anadolu'da Mamasın, 
May, Altmapa, Apa ve Sille barajlarının inşa-
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larına devam edilmekte olduğunu bu vesile ile 
belirtmek isterim. 

Barajlar hakkında arz ettiğim bu umumi 
izahattan sonra mevzuun lâyıkı veçhile anlaşı
labilmesi için elektrik enerjisi ve su işleri ile 
alâkalı faaliyetlere de temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bilindiği üzere her memlekette olduğu gibi 

memleketimizde de kuvvei muharrike mevzu -
unun, bir taraftan iş ve istihsal hacminin artırıl
ması, diğer taraftan umumi olarak, iktisadi faa-
liyetlerimizin inkişafında büyük ehemmiyeti haiz 
bulunduğu malûmdur. 

İktidarımız, iş başına geldiği tarihten beri 
memleketimizin kalkınması ile doğrudan doğruya 
alâkalı bulunan ucuz ve bol miktarda elektrik 
enerjisi istihsali hususunda büyük gayretler sarf 
ederek müstakbel nesillerin şükranla anacağı.ana 
tesisleri kurmuş ve kurmakta bulunmuştur. 

Filhakika, 1950 yılında mevcut bütün elek
trik santrallerinin mecmu kapasitesi 382 bin 
kilovat iken bu miktar 1 milyon 430 bin kilo
vata, yıllık enerji istihsali de 737 milyon kilovat 
Saatten 3 milyar 610 milyon kilovat saate yüksel
mek üzeredir. 

1950 yılında istihsal edilen 737 milyon kilo
vat saatlik elektrik enerjisi ile memleketimizin 
muhtacolduğu sanayii kurmak ve hattâ idame et
tirmek şöyle dursun şehir ve kasabalarımızın bir 
kısmını tenvir etmek bile mümkün değildi. 

1950 yılına kadar enerji kaynağı olarak iyi 
cins kömür ve mazot kullanılırdı, iktidarımız, 
boşuna akıp giden su kuvvetlerinden ve ticari 
kıymeti haiz olmıyan linyitlerden büyük ölçüde 
istifade yoluna gitmiştir. 

Nitekim 1950 yılmda memleketimizde istihsal 
edilen elektrik enerjisinin sadece 29 milyon 480 
bin kilovat saati yani bütün istihsalin % 4 ü su 
kuvvetlerinden istihsal edilirken halen bu nispet 
% 15 e çıkmak suretiyle 307 milyon kilovat sa
ate yükselmiştir. 

İnşaları devam eden Hidro - Elektrik santral
lerin önümüzdeki yıl içinde ikmali ile mecmu ta
katleri, 1950 yılma nazaran 4 misline yakın bir 
artışla 714 bin kilovata yükselecek ve bu suretle 
elektrik istihsalinin en az % 50 si su kuvvetle
rimizden teinin edilmiş, olacaktır. Enerji istih-
salindeki artış ise 5 misline ulaşacaktır. 

Barajlar hakkında biraz evvel izahat arz eder-
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ken bu barajların elektrik enerjisi istihsal kapa
sitelerine de temas etmiş olduğum için ayrıca bu
rada tekrar etmiyeceğim. 

Ancak, bâzı idare ve teşekküllerimiz tarafın-
dank urulan ve kurulmakta olan Hidro - Elek
trik ve termik santraller hakkında malûmat arz 
etmekte fayda vardır. 

60 bin kilovat takatindeki Çatal ağzı Santrali 
1955 yılında tevsi edilerek 120 bin kilovata çı
karılmış ve yıllık istihsal kapasitesi de 600 mil
yon kilovat saate yükseltilmiştir. 

64 bin kilovat takatinde olan ve yılda 300 mil
yon kilovat saat enerji istihsal kapasitesini haiz 
bulunan Tunçbilek Termik Santrali 1956 yılında 
hizmete girmiştir. 

tik takatii 40 bin, nihai takati 60 bin kilovat 
saat olan Soma Termik Santrali, 1958 yılı iptida
sında hizmete girmiş olup yılda 250 milyon kilo
vat saat enerji istihsal kapasitesini haizdir. 

Etibank ile Devlet Su İşleri tarafından müş
tereken inşa edilen Hazar Hidro - Elektrik Sant
ralinin yıllık istihsal kapasitesi 45 milyon kilo
vat saattir. 

Antalya ve civarının elektrik enerjisi ihtiya
cını karşılamak üzere Etibank ile hususi müteşeb
bislerin 10 milyon lira sermaye ile kurmuş olduk
ları bir anonim şirket tarafından inşasına başla
nan ve 27 bin kilovat takatinde olan Kepez Sant
rali yılda 185 milyon kilovat saat enerji istihsal 
edecektir. 

Bütün bunlardan başka, Kütahya'da iki ka
demede inşasına karar verilen ve nihai enerji 
üretimi 1 milyar 500 milyon kilovat saati bula
cak olan Kütahya Termik Bölge santral inin 
proje hazırlıklarına başlamış olup mahallinde 
su etüdleri yapılmakta ve teknik şartnamesi ha
zırlanmaktadır. 

2'8 milyon 700 bin lira sarf edilmek suretiyle 
İstanbul'daki Silâhtarağa Termik santralinde 
56 bin kilovat takatinde tevsiat yapılmıştır. Bu 
suretle Silâhtarağa santralinin kapasitesi 130 bin 
kilovata çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan İzmir E. S. H. O. T. İdaresine 
ait termik santral, 1950 yılındaki 10 bin kilovat-
lık kapasitesi 40 bin kilovata çıkarılmak sure
tiyle, tevsi edilmiştir. 

1950 yılma kadar, mahdut istisnalar dışında, 
karanlıklar içinde bulunan şehir ve kasabaları
mızı bir an evvel •elektrik ışığına kavuşturmak 
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için iktidarımızın girişmiş bulunduğu çalışma 
larm bir safhasını da İller Bankası tarafından 
vüeude getirilen ve getirilmekte olan, hidro - elek
trik ve termo - elektrik santraller mevzuundaki 
gayretler teşkil etmektedir. 

Filhakika bu Jbanka tarafından, 1950 yılın
dan bu güne kadar 80 milyon 616 bin lira sarf 
edilmek suretiyle 203 şehir v« kalabada cem'an 
17 bin 159 kilovat takatinde ve yılda 66 milyon 
396 bin kilovat saat enerji üretim kapasite
sini haiz hidro - elektrik ve termo - elektrik san
traller tesis edilmiş ve hizmete açılmıştır. 

Ayrıca 230 milyon lira sarfiyle 71 bin 495 
kilovat takatinde olmak ve yılda 429 milyon ki
lovat saat enerji istihsal etmek üzere 138 şehir 
ve kasabada muhtelif santrallerin inşasına da 
devam edilmektedir. 

İller Bankası tarafından mahallî ihtiyaçlara 
göre inşa edilmekte olan bu santrallerin içinde 
orta büyüklükte 8 santral de yer almaktadır. 
Bunlardan Botan ve Ceyhan santralleri ikmal 
edilerek işletmeye açılmıştır. Göksu, Tortum, 
Kovada, Kayaköy tkizdere ve Sazır hidro - elek
trik santrallerinin de bu yıl içinde ikmal edilerek 
hizmete açılmasına çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan istihsal edilen elektrik ener
jisini büyük istihlâk merkezlerine nakletmek 
üzere elektrik nakil şebekesinin tesisi mevzuun
da ihzar olunan ve tatbikatına girişilen program 
mucibince 3 bin 934 kilometrelik enerji nakil 
hattından 2 bin 277 kilometrelik kısmı ikmal edi
lerek işletmeye açılmıştır. Yurdun muhtelif 
bölgelerinde gerekli transformatör merkezleri
nin kurulması işleri de hararetle devam etmek
tedir. 

Etibank tarafından yapılmış ve halen işle
tilmekte olan bellibaşlı enerji nakil hatları ve 
trafo tesisleri için şimdiye kadar 166 milyon 
lira sarf edilmiştir. 

Arz etmiş olduğum bu izahat, iktidarımızın, 
memleketin iktisadi kalkınmasında çok ehem
miyetli rolü bulunan eneVji istihsalini artırmak 
hususunda ne kadar büyük bir azim ve gay
retle çalışmakta olduğunu en açık tarzda orta
ya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ziraat sektörünün millî ekonomimizde çok 

mühim bir yer işgal etmekte olmasına rağmen 
1950 senesine kadar ziraatimiz tamamiyle iklim 
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şartlarına terk edilmiş, zaman zaman birçok şe
hir ve kasabalarımız ile en münbit ziraat mın-
takalarında çiftçiye maddi ve mânevi büyük za
rarlar iras eden su taşkınlarını önlemek, kurak 
olan mıntakalarm sulanmasını temin etmek, 
köylerimizi sıhhi içme suyuna kavuşturmak hu
susunda ciddî hiçbir teşebbüs yapılmamıştı. Bu 
yüzdendir ki, zirai istihsalimiz, maalesef tatmin 
edici bir seviyeye ulaşamamıştı. 

İktidarımız, vazife ve mesuliyet deruhde et
tiği günden beri çiftçimizin refahı ile doğrudan 
doğruya alâkalı olan bu mevzuu lâyık olduğu 
ehemmiyetle ele alarak gerekli bilcümle tedbir
leri süratle ittihaz ve tatbik etmek suretiyle 
çok büyük gelişmeler sağlamış bulunmaktadır. 
Bu hususta birkaç rakam arz edeyim. 

1937 senesinden 1949 senesine kadar geçen 
13 yıllık bir devre içinde su işlerimiz için sade
ce 146 milyon 564 bin lira sarf edilmişti. 1950 
ilâ 1958 yılları aracında ise, 1 milyar 563 mil
yon lira tahsisat tefrik olunmuştur. Rakamla
rın mukayesesi, iktidarımızın bu ana dâvanın 
halli yolunda sarf etmiş olduğu büyük gayret
lerin vüsat ve şümulünü beliğ bir şekilde ifade 
eder. 

Yapılan bu yatırımlar neticesinde; sulama 
şebekelerinde 1,5 misli, barajlar vasıtasiyle su
lanabilecek arazi miktarında 10,5 misliı taşkın
dan korunan arazide 5 misli, taşkından koru
nan şehir, kasaba ve köy adedlerinde 7,5 misli, 
kurutulan bataklıklarda 3 misli bir artış fiilen 
sağlanmıştır, 

Halen girişilen taahhütlerin ikmali ile bu 
nispetler sulama şebekelerinde 4,63 misline yük
selmek suretiyle 252 bin 955 hektara, barajlar 
arkasında toplanan sularla sulanabilecek arazi 
miktarında 17,5 misline yükselmek suretiyle 
349 bin 225 hektara, taşkından korunan arazi 
6,64 misline çıkmak suretiyle 375 bin 665 hekta
ra, konman şehir, kasaba ve köy adedi 7,63 
misline çıkmak suretiyle 206 ya, kurutulan ba
taklıklar 3,8 misline yükselmek suretiyle 67 bin 
455 hektara, baliğ olacaktır. 

Ayrıca 1950 yılma kadar hiç ele alınmamış 
bulunan yeraltı suları araştırılmalarına da büyük 
ehemmiyet verilerek geniş sahaların sulanma
sını temin edecek bir programa göre faaliyetle
rin aralıksız devamı sağlanmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, yurdumuzun bir-
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çok bölgelerinde açılmış olan ve derinlikleri tu
tarı ceman 125 bin 192 metreyi bulan 825 aded 
kuyudan saniyede 10 bin litre su istihsal edil
mektedir. Yine bu kuyular vasıtasiyle birçok 
bölgelerde yeraltı suyu hazinelerinin durumu 
da tesbit edilmiş ve buralarda büyük ölçüde iş
letme ünitelerinin kurulması plânlaştırılmıştır. 

İktidarı devraldığımız tarihte, mevcut 40 kü
sur bin köyden sadece 13 bin 700 köyün içme su
yu mevcuttu. Bunlar da halkımızın kendi gay
reti ile temin edilmiş bulunuyordu. Diğer köy
lerimiz ise içme suyundan mahrumdu. 

İşbaşına gelir gelmez köy içme suyu dâva
sını ehemmiyetle ele alarak Devlet bütçesinden 
tefrik olunan tahsisatla 22 bin 500 köyü sıhhi 
içme suyuna kavuşturduk. Ayrıca İller Bankası 
tarafından yurdun muhtelif bölgelerinde 339 
şehir ve kasabanın; içme suyu tesisleri ikmal 
edilerek hizmete açılmıştır. Halen 212 şehir ve 
kasabanın içme suyu tesislerinin tamamlanma
sına çalışılmaktadır. 

. Kömür mevzuunda, Ereğli Kömür Havzası
nın istihsalini artırmak maksadiyle mevc'ut te
sislerin ıslah ve takviyesinin zaruri olduğu na
zarı dikkate alınarak, 512 milyon liralık bir 
amenajman programı tatbik mevkiine vaz'edil
miş ve bilâhara yeni ilâvelerle bu program 873 
milyon liraya iblağ olunmuştur. Bu programın 
435 milyon liralık kısmı tahakkuk ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

Yapılan bu yatırımlar sayesinde 1950 bida
yetinde 4 milyon ton olan maden kömürü istih
sali, 1958 yılında, muvakkat rakamlara göre 
6,5 milyon tonu geçmiş bulunmaktadır. 

Garp linyitlerinin istihsal kapassitesini ar
tırmak üzere bidayette 78 milyon 729 bin lira
lık bir amenajman programı tatbik mevkiine 
konulmuş, bilâhara yeni ilâvelerle bu program 
192 milyon liraya iblâğ olunmuş ve bunun 100 
milyon liralık kısmı ikmal edilmiştir. 

1949 yılında 957 bin ton olan linyit istihsali, 
bu yatırımlar sayesinde, 1958 yılında 2 milyon 
602 bin tona yükselmiştir. Üçüncü kısım olarak 
derpiş olunan yatırım programı sonunda ise 
istihsal 3 milyon 290 bin tona çıkacaktır. 

Kütahya'da kurulmakta olan Azot Sanayii
nin ihtiyacı bulunan linyit kömürünü temin • 
maksadiyle, yılda 1 milyon ton istihsal kapasi
tesini haiz Seyitömer Linyit Havzası için hazır
lanan. ve dış kredisi de temin edilmiş bulunan 
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proje için 87 milyon liralık yatırını yapılması 
takarrür etmiştir. 

Memleketimizde mevcudiyeti kuvvetle tah
min olunan petrol kaynaklarının araştırılıp bu
lunması ve Türk Milletinin hizmetine arz edil
mesi hususuna büyük ehemmiyet atfeden İkti
darımız, bu dâvanın millî menfaatlerimize en 
uygun bir şekilde hallini temin etmek üzere, 
yabancı sermaye ve tekniği ile iş birliği yapıl
ması prensibinden mülhem olarak Petrol Kanu
nunu çıkarmıştır. 

Petrol Kanununun meriyete girdiği 14 Ekim 
1955 tarihinden bu yana geçen müddet zarfın
da petrol araştırmak üzere muhtelif şirketlere 
107 bin 335 kilometre karelik bir saha için 
236 ruhsatlı anı e verilmiştir. 

Arama ruhsat sahalarının büyük bir kıs
mını kaplıyan umumi jeolojik ve jeofiizk araş
tırmalar tamamlanmış olduğu gibi detay ça
lışmalarda da- ehemmiyetli terakkiler kayde
dilmiş ve bir kısım şirketler sondaj ameliye
lerine başlamışlardır. 

Bu sahada çalışan şirketlerin ithal ettikleri 
sermaye miktarının 150 milyon lirayı aşmış 
bulunduğunu, belirtmek isterim. 

Petrol mevzuundaki faaliyetler cümlesin
den olarak Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı tarafından 1958 yılı içinde Garzan sa
hasının inkişafı ile alâkah sondajlara devam 
edilmiş ve tamamlanan sondajların hepsinin 
petrollü oluşları bu mevzudaki ümitlerimizi 
takviye etmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
Batman tasfiyehanelerinde ham petrol istih-

| şali 1957 yılında 291 bin ton iken 1958 yılında 
, 327 bin tona yükselmek suretiyle, % 12 nis-
I petinde bir artış kaydetmiştir. 

Bu arada 1 milyon 295 bin lirası iç ve 17 
milyon 627 bin lirası dış finansmana taallûk 

I etmek üzere ceman 18 milyon 922 bin lira sar-
fiyle Batman tasfiyehanelerinin iki kademede 
tevsiine karar verilmiş bulunduğunu ve ya-

I püacak bu tevsiin ilk kademesinin hu yıl ve 
i ikinci kademesinin önümüzdeki yıl içinde i'k-
| mal edileceğini ve böylece ham petrol istih

salinin 652 bin tona yükseleceğini belirtmek 
isterim. 

Halbuki, 1949 yılında ham petrol istihsali 
sadece 16 bin tondan ibaret idi. 
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Ayrıca hususi teşebbüs tarafından ceman 

4 milyon ton kapasitede iki tasfiyehane ku
rulmasına mütaallik çalışmaların yapılmakta 
olduğunu ve îran petrollerinin Türkiye 'den 
Akdenize akıtılması için î ran Petrol Şirketi ta
rafından bir Pipeline sistemi tesisi ve işletilmesi 
için îraiı Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
yapılan müzakerelerin müsbet olarak neticelen
dirilmiş bulunduğunu burada kaydetmek lâzım
dır. 

Tabiî servetlerimiz arasında mühim bir yer 
işgal eden madenlerimizin tam randımanla işle
tilmesi ve yeni maden yataklarının araştırılıp 
bulunması hususunda büyük gayretler sarfet-
mekte olduğumuz malûmdur. 

Kabul buyurduğunuz 6309 sayılı yeni Maden 
Kânunu 5 yıla yakın bir tatbik devresinde müs
bet tesirlerini göstermiş, Devlet sektöründe ol
duğu gibi hususi sektörde de maden istihsali 
büyük ölçüde artmıştır. 

Bilhassa son yıllarda madenciliğe karşı olan 
alâka ve rağbeti gittikçe çoğalan vatadaşları-
mızm bu sahada yaratılan emniyet ve itimat 
havası içinde, ehemmiyetli miktarlara baliğ olan 
yatırımlarda bulunmuş olduklarını ve memle
ketimizde madenciliğin esaslı bir meslek hali
ni alma yoluna girdiğini memnuniyetle belirt
mek isterim. 

Birkaç rakam arzedeyim. 
1949 yılında verilen maden arama ruhsatna

mesi adedi 511 idi. 1955 yılında 1298 e, 1956 da 
1655 e, 1957 de 2030 a ve 1958 yılında ise 2199 a 
yükseldi. 

Bakır istihsali 1949 yılında 11 bin 283 ton 
iken 1957 yılında 24 bin 401 tona, demir cevhe
ri istihsali 210 bin 948 tondan 1 milyon 165 bin 
tona, krom istihsali 451 bin 566 tondan 954 bin 
963 tona, kükürt istihsali 3 bin 95 tondan 13 bin 
100 tona, linyit istihsali 1 milyon 272 bin ton
dan 3 milyon 637 bin tona, manganez istihsali 
23 bin tondan 57 bin tona, maden kömürü istih
sali ise 4 milyon 182 bin tondan 1958 yılı ilk 
rakamlarına göre 6 milyon 550 bin tona çıktı. 

Et ibank'm madencilik sahasındaki çalışma
ları da hızla devam etmektedir. Maden istih
sali, mevcut kapasitelerin âzami haddi ve nor
mal işletme toleransı içinde seyretmektedir. 

Ergani Bakır İşletmesinin: düşük tenörlü 
cevherlerini de işliyebilmek için mevcut tesisin 
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süratle tevsü ve ilâvlerinin temini maksadiyle 
140 milyon lira tutarındaki projenin tahakkuk 
ettirilmesi imkânları sağlanmıştır. 

Emet kazas'ı hudutları içinde kolemanit cev
herinin işletilmesine başlanmıştır, ödemiş - Ha-
lıköy cıva madeninin de açılmasına gayret sarf 
edilmektedir. 

Bundan başka Etibank, memleketimizde mev
cut bulunan fakat şimdiye kadar lâyiki ile isti
fade edilmemiş olan mika, amyant ve mermer 
gibi madenlerin istihsali ile de vazifelendirilmiş 
ve işletmeye salih olanlarının p1 ânlara üzerinde 
gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Hammadde veya cevher halinde ihraç et
mekte olduğumuz bâzı madenlerin işlenmiş ola- ' 
rak kıymetlendirilmesini teminen Antalya'da 
Ferro - Krom ve Karpit fabrikası inşası için 
yabancı sermayenin iştiraki ile bir şirket ku
rulmuştur. Uludağ Volfram rezervlerinin kon
santrasyon etüdleri yapılmaktadır. Borasit ve 
kolemanit cevherlerinden asitborik v£ boraks 
imali içdn gerekli tasfiyehane projeleri üzerindo 
de çalışılmaktadır. 

Arz ettiğim bu projelerin ikmalinden sonra 
yılda 17 bin ton bilister bakır, 1 000 ton cıva, 
30 bin ton kolemanit, 4 bin ton karpit, 8 bin 
ton Ferro - Krom, 1 500 ton volfram konsan
tresi istihsal edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi sanayi sahasında kaydedilen gelişmeye 

temas edeceğim. 
Muhtelif istihsal kollarında olduğu gibi sa

nayi sahasında da hususi teşebbüsün yapıcı ve 
yaratıcı kudretine inanan Demokrat Parti ik
tidarı, memleketin ihtiyaçlara uygun bir şekil
de ve süratle sanayileşmesine ve 'böylece iş ve 
istihsal hacminin artırılmasına, yeni ye emin iş 
sahaları vücut 'bulmalına bilhassa çalışmıştır 
ve çalışmaktadır. 

iktidarımızın getirdiği bu teşvik edici iklim 
içinde, 1950 den bu yana bir taraftan hususi 
sektör, diğer taraftan Devlet sektörü tarafın
dan muazzam yatırımlar yapılmış ve 1957 ve 
1958 yılları içinde memleketimizde yapılan sa
nayi sayımına göre elde edilen neticeler, bu sa
hada kaydedilen inkişafın ne derecelerde büyük 
olduğunun en bariz ve açık delilini teşkil eder. 

1949 senesi sonunda 484 milyon lirası husu
si sektöre, 476 milyon lirası da Devlete aidol-
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mak üzere ceman 960 milyon lira yatırım yapıl
dığı halde bu mifatar 1957 yılı sonunda 3 mil
yar 6*29 milyon lirası hususi sektöre, 2 milyar 
13 milyon lirası resmî sektöre laidolmaik üzere, 
5 milyar 642 'milyon lirayı bulmuştur. 1958 yılı 
iptidasında inşa halinde bulunan sınai müessese
lerin ikmali için hususi sektör tarafından 990 
milyon lira, resmî sektör tarafından 1 milyar 
448 milyon lira 'olmak üzere ceman 2 milyar 
438 milyon lira daha sarf edilecektir ki, bu su
retle Sanayi sahasındaki yatırımlar, 8 milyar 80 
milyon liraya baliğ olacaktır. 

Aynı şekilde işçi adedlerinde de büyüik bir 
artış ıgörülmektedir. 1949 (senesinde sanayide 
223 bin 429 işçi çalışmakta iken .bu miktar 1957 
sonunda '582 bin '52 ye yükselmiştir, tuşa halin
deki 'tesislerin ılkmali ile Ibu ydkûn 673 bini ge
çecektir. 

Sanayi istihsal kapasitesinle gelince : 
1949 senesinde 2 milyar 600 milyon liralık 

kısmı hususi sektöre, 1 milyar 105 milyon lira
lık kısmı resmî sektöre aidolmak üzere ceman, 
3 milyar 705 milyon lira kıymetinde mamul eş
ya istihsali mümlkün iken; Ibu miktar 1957 se
lesi sonunda 18 milyar 529 milyon liralık kısmı 
hususi sektöre, 3 milyar 422 milyon liralık kısmı 
Devlete aidolmalk üzere '21 milyar 951 milyon li-
ralı'k bir seviyeye vâsıl olmuştur. înşa halinde
ki fabrikaların ikmali ile 4 milyar 757 milyon li
ralık kıSmı hususi sektöre ve 1 milyar 745 mil
yon 'liralık kısmı Devlete aidöimak üzsre ceman 
t» milyar 502 milyon liralık bir Ikapasite daha 
tide edilecektir İki, bu suretle sanayiimizin mec
mu kapasitesi 28 milyar 453 milyon lirayı bula
caktır. 

Fiilî istihsal rakamlarına gelince : 
1949 yılı sonunda 1 milyar 395 milyon lirası 

hususi sektöre 991 milyon lirası resmî sektöre 
aidolmalk üzere 2 (milyar 386 milyon liralık fiilî 
istihsal yapıldığı halde hu miktar 1957 yılı so
nunda 9 milyar 758 milyon lirası hususi ve 2 
milyar 467 milyon lirası âmme sdktörüne aidol
malk üzere ceman 12 milyar 225 milyon lirayı 
.bulmuştur. 

Sanayiimizin ulaştığı Ibu merhalede oldukça 
mühim bir yer işgal eden Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankası ile yabancı sermayeye mütaallik 
faaliyetlere de 'bir nebze temas etmek isterim. 

Türkiye Sınai Kalkınma Banlkasının ikrazaita 
fiilen başlamış bulunduğu 1951 yılından bu ya-
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na sınai sahada faaliyet gösteren 402 firmaya 

I açmış olduğu orta vadeli kredilerin umumi ye
kûnu 256 milyon liradır. Müteşebbislerin kendi 
kaynaklarından vaz'etmiş hulunduğu 441 mil
yon lira ile birlikte 697 milyon liralılk bir ye
kûn ifade edilebilir. 

Diğer taraftan memleketimizin iktisadi bün
yesine uygun bil* sanayiin süratle kurulup geliş
tirilmesini teminen yalbancı »sermaye ile iş bir
liği yapılmasının memleket ekonomisine büyük 

| faydalar sağlıyacağına inanarak, yalbancı mü-
j teşebbîslerin memleketimizde sermaye yaltırıım-
| kırında bulunmasını mümkün 'kılacak şart ve 
\ imlkânlar hazırlanmıştır. 
| Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun men-
| yeti tarihinden bugüne kadar geçen müddet 
| zarfında yalbancı firmalar tarafından yapılan 
' 375 talepten 207 si kabul olunmuştur. Böylece 
| yabancı müteşebbisler tarafından nakit, mal ve 
i tekniik bilıgi olaralk 'getirilmesi derpiş olunan 
| sermaye miktarı 348 milyon liradır. Yerli müte

şebbislerimiz tarafından vaz'edilecek olan.344 
i milyon lira ile birlikte bu yoldan yapılacak ya

tırım miktarının 692 milyon liraya baliğ oldu
ğu görülür. 

Hususi teşebbüs »tarafından sanayi sahasında 
\ yapılan yatırımlar hakkında arz ettiğim Ibu 
| umumi ımalûmattan sonra şimdi de haslıca sa-
j nayi kollarında müşahede edilen gelişmelere kı-
) sa bir nazar atfetmek istiyorum. 
i Şefker İhtiyacımızın temini ile beraber mem-
! leket içinde teknik ziraat usullerini geliştirmek 

ve zirai bünyeye yeni 'bir kültür nebatı ithal et
mek suretiyle, çiftçimizin gelir ve refahını ar-

j tırmak bakımından şeker sanayiinin ehemmi
yeti malûmdur. 

İktidarımızın büyük bir azim ve itina île ha
zırladığı ve tatbik mevkiine koyduğu program 
dâhilinde, 1953 yılından 1956 yılma kadar ge-

ı çen 4 yıl zarfında, hiçbir gecikmeye meydanv 

vermeden, 11 yeni şeker fabrikasının işletmeye 
| açılmış bulunduğunu huzurunuzda tebarüz et-
| tiıınekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. 

tşbaşma geldiğimiz zaman memleketimizde 
1927 - 1934 yılları arasında kurulmuş sadece 4 şe-

; ker fabrikası vardı. Bunların istihsal kapasitesi de 
\ ceman 119 bin tondan /ibaretti. 1934 yılından 
i 1950 yılma kadar geçen 16 sene zarfında bir 

tek şeker fabrikasının dahi kurulmadığı malû
munuzdur. 
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Bu 4 fabrikanın istihsal ettiği şeker miktarı, 

memleket ihtiyacını hiçbir zaman karşılıya-
mamış ve artan istihlâk, o zamanlar ittihaz edi
len çeşitli tedbirlerle önlenmeye çalışılmıştır. 

Biraz evvel arz ettiğim veçhile 4 sene gibi 
çok kısa bir müddet içinde 151 milyon lirası 
dış, 227 milyon lirasi iç, finansmana taallûk et
mek üzere ceman 378 milyon lira sarf edilmek 
suretiyle, kurmaya muvaffak olduğumuz 11 ye
ni şeker fabrikasından, Adapazarı fabrika
sını 1953 yılında, Amasya, Konya ve Kütah
ya fabrikalarını, 19154 yılında, Burdur, Susur
luk, Kayseri fabrikalarını 1955 yılında ve ni
hayet Elâzığ, Erzincan, Malatya ve Erzurum 
fabrikalarını da 1956 yılında işletmeye açmış 
bulunuyoruz. 

Bu suretle 1950 yılındaki 521 bin dönüm 
pancar ekim sahası 1,5 milyon dönüme ve 119 
bin ton olan şeker istihsal kapanitesi de 365 
bin tona çıkarılmıştır. 

1958 yılında şeker fabrikaları tarafından. 
52 vilâyette pancar ekimi ile iştigal eden çiftçi
lere pancar bedeli olajrak 294 milyon lira dağı
tılmıştır. Bu miktar 1949 yılında 53 milyon 
lira idi. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktidara geldiğimiz 1950 yılında memleketi

mizde, biri imparatorluktan müdevver olmak 
üzere sadece 5 çimento fabrikası bulunduğu, 
bunların istihsal kapasitesi yekûnunun da 395 
bin tondan ibaret olduğu malûmdur. 

Fiilî istihsale gelince; en yüksek seviyesini 
bulduğu 1949 yılında fiilî istihsal 375 bin ton 
idi. Yine o tarihlerde ithal edilen çimento mik
tarı 26 bin ton olduğuna göre memleket ihtiyacı 
401 bin ton çimento ile karşılanıyor veya karşı
landığı farz ediliyordu. 

iktidarımız, bir taraftan hususi teşebbüsü 
desteklemek, diğer taraftan bu»-sahadaki Devlet 
yatırımlarını da misillerce artırmak suretiyle, 
1950 yılına kadar 395 bin tondan ibaret bulu
nan çimento istihsal kapasitesini, 1958 yılı so
nunda 1 milyon 962 bin 500 tona yani 5 misli
ne çıkarmıştır. 

Tesisleri programlaştırılmış olan 25 yeni 
fabrika veya üniteden halen 17 sinin işletmeye 
açılmış bulunduğu düşünülürse bu sahadaki 
muvaffakiyetin genişliği kolaylıkla anlaşılır. 

25 yeni fabrika veya üniteden, Sivas Çi-
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mento Fabrikasına ilâve- edilen senevi 100 bin 
ton kapasiteli yeni bir tesis 1952 yılında, Zey-

• tinburnn Fabrikasına ilâve edilen senevi 100 
| bin ton kapasiteli diğer yeni bir tesis 1953 yı

lında, senelik 150 bin ton istihsal kapasiteli 
izmir Çimento Fabrikası 1953 yılında, Darıca 

j Fabrikasında kurulan senevi 200 bin ton kapa-
I siteli iki yeni tesis 1954 yılında, Kartal Fabri

kasına ilâve edilen senevi 120 bin ton kapasi
teli bir tesis 1954 yılında, Ankara'da kurulan 
85 bin ve 35 bin ton kapasiteli iki döner fırın 
1956 yılında, Danca'da kurulan senevi 100 bin 

i ton kapasiteli üçüncü fırın 1956 yılında, her 
biri 150 bin ton kapasiteli Eskişehir ve Adana 

| fabrikaları, beheri 85 bin ton kapasiteli Afyon, 
| Çorum fabrikaları ile 7 500 ton kapasiteli Tar

sus Beyaz Çimento Fabrikası 1957 yılında, Ba
lıkesir ve Pınarhisar'da 85 er bin ton kapasiteli 
fabrikalar da 1958 yılında işletmeye açılmış
lardır. 

Elâzığ'da kurulan yine 85 bin ton kapasi
teli Çimento Fabrikası da önümüzdeki günler
de işletmeye açılacaktır. 

Programımızda bulunan Gazianteb, Söke, 
Bartın, Niğde, Konya, Çanakkale, Erzurum ve 
Batman çimento fabrikalarından başlıcaları bu 
yıl içinde faaliyete geçecektir. 

Böylece, çimento istihsal kapasitesi 2 mil
yon 772 bin 500 tona yükselecek ve 1949 yılı
na nazaran 7 misli bir artış sağlanmış olacaktır. 

Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki, 
halen işletmeye açtığımız fabrikaların istihsali 
bugünkü çimento ihtiyacımızı karşılıyacak bir 
seviyeye ulaşmış olup artık çimento ithaline lü
zum kalmamış bulunduğu gibi, çimento istih
lâkini tahdideden tahsis usulüne de nihayet've
rilerek 10 Ekim 1958 tarihinden itibaren çimen
to satışı tamamiyle serbest bırakılmıştır. 

Bu nıevzudaki mâruzâtıma nihayet verme
den önce, yeni kurulan fabrikalar şahsinde 
şimdiye kadar 75 milyon dolarlık fiilî döviz ta
sarrufu temin edildiğini ve programın hita
mında ise yılda 60 milyon dolarlık döviz tasar
ruf edileceğini huzurunuzda belirtmiş olmaktan 
büyük bir haz duymaktayım. 

Her sahaya şâmil büyük kalkınma gayret
leri içerisinde ziraatimizin suni gübreye olan ih
tiyacı elbette ki, meçhulümüz kalamazdı. Bu 
ihtiyacı karşılamak üzere kurulacak Azot Sa-
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nayiinin Millî Müdafaamız bakımından olan 
ehemmiyeti de malûmumuzdu. Böylece Azot 
Sanayii ve suni gübre fabrikalarının biran ön
ce kurulması takarrür etmiş ye ilk olarak Kü
tahya tesisleri ile çalışmalara başlanmıştır. 

Azot sanayiinin başlıca ham maddesini teş
kil eden ve rezervi katı 50 ve muhtemel ola
rak 100 milyon tonu bulan Seyitömer linyitle
rinden istifade edilmek üzere kurulmakta olan 
bu tesisler, yılda 60 bin ton amonyum sülfat, 
50 bin ton amonyum nitrat, 6 bin ton kesif 
asit nitrik, 1 000 ton kristal amonyum nitrat 
ve 1, 000 ton susuz amonyak istihsal kapasitesi-; 
ni haiz olacaktır. 

Tesislerin montaj faaliyetine hızla devam 
edilmektedir. 

Bütün hammaddesi ve yardımcı maddeleri 
memleket dâhilinde temin edilen azot tesi^eri 
ilk plânda memleketimizin azotlu gübreye olan 
ihtiyacının üçte birini karşılıyabilecek ve bi-
lâhara yapılacak tevsilerle bu miktarın bir mis
li artırılması mümkün olacaktır. 

Tesisler faaliyete geçirildiği zaman da yılda 
takriben 7 milyon 500 bin dolarlık bir döviz ta
sarrufu sağlanmış olacaktır. 

Bu husustaki maruzatıma nihayet vermeden 
önce, Ziraat Bankasının, bir yabancı firmanın iş
tiraki ile. İskenderun'da kurduğu 100 bin ton ka
pasiteli Süper Fosfat Fabrikasının 1954 yılında 
faaliyete geçirilmiş bulunduğunu, ayrıca süper 
fosfat sanayiinin en mühim iptidai maddelerin
den birini teşkil eden sülfirik asidin memleket 
dâhilinde istihsalini sağlamak üzere 14 milyon 
571 ,bin lira sarfiyle Etibankm Murgul'da yılda 
70 bin ton istihsal kapasitesini haiz tesisleri kur
muş olduğunu ve, yine Ziraat Bankasının yaban
cı sermayenin iştiraki ile İzmit'te tesis etmekte 
olduğu ikinci Süper Fosfat Fabrikasırnn önü
müzdeki birkaç ay zarfında işletmeye açılacağını 
ifade etmek isterim.. 

1950 yılından sonra gerek hususi sektör, ge
rek Devlet sektörü tarafından kurulan veya tevsi 
ve ıslah suretiyle istihsal kapasiteleri büyük öl
çüde artırılan pamuklu ve yünlü mensucat fabri
kalarının mensucat sanayiinde temin ettiği inki
şaf malûmdur. 

1950 den bu yana Denizli ve Erzincan'da ip
lik, Ereğli'de dikiş ipliği, İzmir'de iplik ve doku
ma, basma fabrikaları hizmete açılmış olduğu gibi 
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Bakırköy, Adana, Kayseri, Ereğli, Malatya ve Na
zilli fabrikaları tevsi ve ıslah edilmiştir. 

Diğer taraftan Hereke ve Defterdar fabrika
ları ile Bursa Merinos Fabrikası da keza tevsi 
ve ıslah edilmiş ve Diyarbakır'da Yün İpliği ve 
Yünlü Dokuma Fabrikası kurulmuştur. 

Bu tesis ve fabrikalar sayesinde; pamuklu 
mensucat sanayiindeki iğ adedi, 1949 yılında 
116 bini hususi sektöre ve 126 bini Devlet sektö
rüne aidolmak üzere ceman 242 binden ibaret 
iken 1958 yılı sonunda 580 bini hususi sektöre 
ve 215 bini Devlet sektörüne aidolmak üzere 795 
bine yükselmiştir ki, bu miktar, iki misilden fazla 
bir artış ifade etmektedir. 

Ayrıca; İstanbul, Adana, Eskişehir, Maraş, 
Karaman, Erzincan, Denizli, Adıyaman, Manisa, 
Antalya ve Nevşehir'de inşa ve montajları devam 
etmekte olan diğer pamuklu fabrikalarının ikmali 
ile pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedi 1 
milyon 222 bine yükselecektir. 

1949 yılında yünlü mensucat sanayiinde husu
si sektöre ait iğ adedi 20 bin, Devlet sektörüne 
ait iğ adedi ise 29 bin olmak üzere ceman 49 bin
den ibaret idi, Bu miktar, 1958 senesinde 152 
bini hususi teşebbüse, 53 bin adedi Devlet sektö
rüne aidolmak üzere ceman 205 bine yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Arz ettiğim bu rakamlar, iktidarımızın takib-
etmekte olduğu hususi sektörü destekleme politi
kasının tabiî bir neticesi olarak mensucat sanayi
inde görülen inkişafın daha ziyade hususi sektör 
sahasında vukua geldiğini ifade etmektedir. 

İstihsal kapasitelerinde vâki artışa gelince; 
1949 yılında Devlet sektöründe 96 milyon metre 
olan pamuklu istihsal kapasitesi önümüzdeki yıl
larda 194 milyon metrenin ve 5 milyon metre 
olan yünlü dokuma istihsal kapasitesi de 8 milyon 
metrenin fevkine yükselecektir. 

Hususi teşebbüsün bu sahada kaydettiği inki
şafa gelince; 

Hususi teşebbüs tarafından 1949 yılında 50 
milyon metre pamuklu mensucat istihsal edilir
ken bu miktar 350 milyon metreye, 7 milyon 600 
bin metre olan yünlü mensucat istihsali ise 16 mil
yon 500 bin. metreye yükselmiştir. 

Pevlet sektörü ve hususi sektör birlikte müta
lâa edilmek kaydiyle, 1949 yılında 146 milyon 
metre olan pamuklu mensucat istihsalinin inşa 
edilmekte olan tesislerin ikmalinde 700 milyon 

296 — 



İ : 40 20.2 
metreye, yünlü mensucat istihsalinin ise 12 mil- I 
yon 600 bin metreden 30 milyon metreye yükse
leceğini belirtmiş olmaktan haz duymaktayım. 

Demir ve çeliğe olan ihtiyacımızın memleket 
dâhilinden karşılanmasını teminen demir ve çe
lik istihsalini artırma yolunda ciddî çalışmaları
mız olduğu malûmunuzdur. 

Filhakika istihsali büyük ölçüde artırmak 
için, ilk merhale olarak Karabük işletmelerinin 
geniş mikyasta tevsii cihetine gidilmiştir. 

Böylece 1952 senesinde 300 bin ton istihsal 
kapasitesinde ikinci kok fabrikası, 1953 senesin
de, kükürtlü cevherden demir istihsalinde fayda
lanılmak üzere, 225 bin ton istihsal kapasitesin
de kırma, eleme ve sinterleme tesisleri ve 1954 se
nesinde de 18 bin ton istihsal kapasiteli boru 
fabrikası işletmeye açılmıştır. 

Ayrıca, 1950 senesinden itibaren yüksek fı
rınların ikisinin beraber çalıştırılması, haddeha
nede yapılan ıslah, bakım ve işletme personelinin 
yetiştirilmesi gibi tedbirler sayesinde 92 bin ton 
olan çelik külçe istihsali 1957 yılında 175 bin 
tona, hadde mamulleri istihsali de 78 bin tondan 
154 bin tona yükselmiştir. 

Kok istihsali 307 bin tondan 547 bin tona, 
boru istihsali ise 9 bin tondan 28 bin tona çık
mıştır. 

Diğer taraftan külçe çelik istihsal kapasitesini 
birinci kademede 180 bin tondan 400 bin tona, 
ikinci kademede 600 bin tona çıkarmak için Ka
rabük tesislerinde büyük mikyasta tevsiata giri
şilmiştir. 

tAyrıca bu mevzu ile alâkalı projelerimizden 
yılda 300 bin ton istihsal kapasitesinde üçüncü 
kok fabrikasının tesisi, Divriği tesislerinin tev
sii, yılda 8 bin ton çelik ve 20 bin ton pik döke
cek kapasitede pik ve çelik parça dökümhanesi 
için Eximbank'tan 15 milyon dolarlık bir kredi 
sağlanmıştır. 

Sümerbankm üzerinde çalıştığı sanayi grup
larından yünlü ve pamuklu mensucat ile çimen
to dışında kalan ve son yıllar içinde büyük in
kişaflar kaydeden diğer üniteler hakkında da: kı
saca maruzatta bulunmak istiyorum. 

1. ihraç maddelerimizin şevkinde büyük bir 
ihtiyaç olarak kendini hissettiren çuval ve kanaı-
veçenin memleket dâhilinde istihsal ve imali için 
yılda 4 milyon 355 bin metre kanaveçe, 410 ton 
sicim istihsal etmek üzere Taşköprü'de 1952 yi-
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İmda bir kendir fabrikası kurulmuştur. Ayrıca 
memleketimizin ambalâjlık bez ve çuval ihtiya
cını karşılamak üzere yabancı sermayenin işti
raki ile kurulan bir şirket tarafından Mudanya'
da 60 milyon metre istihsal kapasitesinde bir 
fabrikanın tesisine çalışılmaktadır. 

2. Gemlik suni ipek ve suni yün fabrikası 
tevsi ve ıslah edilmiştir. Bu sayede 1949 yılın
da ancak 302 ton suni ipek ve 75 ton suni yün 
istihsal olunurken 1957 yılında 445 ton suni 
ipek, 460 ton suni yün, 200 ton selofan, 844 
ton karbon sülfür istihsal edilmiştir. 

3. Demir ve çelik sanayii ile çimento sa
nayii ve diğer sanayi kollarının mühim bir ih
tiyacını teşkil eden ateş tuğlası istihsalinin ar
tırılması için Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası tev
si edilmiş ve 1957 yılında işletmeye açılmıştır. 

Bu suretle 1949 yılında 3 088 tondan ibaret 
olan istihsal 1957 yılında 24 bin 400 tona çıka
rılmıştır. Manyezit ve krom manyezit tuğlala
rını da imal etmek üzere fabrika kapasitesinin 
40 bin tona çıkarılması maksadiyle ikinci ka
deme tevsiata da başlanmış bulunmaktadır. 

4. Yılda 40 bin ton palamut işlemek sure
tiyle 14 bin ton tanen istihsal etmek üzere Sa
lihli ve Çanakkale'de birer valeks fabrikasının 
inşasına başlanmış ve lüzumlu makinalarla di
ğer tesislerin siparişi yapılmıştır. 

5. Dokuma sanayiimiz için lüzumlu boya
ları imal edecek bir fabrikanın tesisi maksadiy
le, sermayesinin % 60 ı hususi teşebbüse aid-
olmak üzere bir şirket kurularak lüzumlu ma-
kina ve tesisatın ihalesine girişilmiştir. 

6. Bunlara ilâveten yılda 10 bin ton soya 
fasulyesi işlemek suretiyle 1 700 ton soya yağı, 
7 bin ton küspe istihsal edecek olan bir fabri
kanın Ordu'da kurulmasına başlanmış ve maki-
na ve tesisatının siparişi yapılmıştır. 

7. Memleketimizin soda ve sudkostik ihti
yacını karşılamak maksadiyle bir soda sanayii-

- nin kurulmasına matuf teşebbüslere de girişil
miştir. 

Bu cümleden olarak yılda 45 bin ton soda 
ve bundan 20 bin ton sudkostik imal etmek üze
re kurulması takarrür eden soda ve sudkostik 
fabrikası için lüzumlu dış kredi temin edilmiş
tir. 

Kâğıt ihtiyacımızı karşılanması için istih
sali arttırmaya matuf ciddî gayretler sarf edil
miştir. 
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Bu cümleden olmak üzere îzmit Kâğıt Fab

rikası süratle tevsi ve ıslah edilerek 1949 yılın
da sadece 18 bin tondan ibaret bulunan kâğıt 
istihsali 1957 yılında 57 bin tona çıkarılmıştır. 

Birinci kademede yapılan bu tevsi ve ıslah 
faaliyetlerine zamimeten İzmit Fabrikasının 
ikinci kademede tevsiatma da başlanmış olup 
bu sayede kâğıt istihsalimiz 110 bin tona çıka
caktır. j 

Ayrıca hususi teşebbüsün büyük ölçüde işti- ! 
râki suretiyle muhtelif bölgelerde kurulması ı 
mukarrer bulunan kâğıt fabrikalarının ikmali, J 
halinde kâğıt istihsalimizin 210 bin tonu aşa
cağı söylenebilir. 

Makina ve Kimya Endüstrici Kurumuna ait 
fabrika ve tesislerin ıslâh ve tevsii ve yeni fab
rikaların kurulması mevzuunda tatbik mevkiine 
konan projelerin ikmali için 290 milyon lira
sı dış, 364 milyon lirası iç ödeme olmak üzere 
654 milyon liralık yatırım yapılması takarrür 
etmiş ve bunun 124 milyon liralık kısmı şimdi
den tahakkuk ettirilmiştir. 

Kuruma ait tesislerin tam kapasite ile ça
lışarak millî müdafaa ihtiyaçları ve dış askerî 
malzeme ve mühimmat siparişleri yanında, di
ğer sanayi kolları için lüzumlu makina ve ye
dek parça imal edebilecek duruma getirilmesi 
hususunda girişilen faaliyetlere devam edilmek
tedir. 

Bu cümleden olarak 740 milyon marklık Al
man mühimmat siparişlerinin realize edilmesi 
imkânları ihzar edilmiş, kurum tesislerinde çay 
makinaları, seri halinde dokuma tezgahlan, 
pulluklar ve çeşitli yedek parçalar imalâtı da 
sağlanmıştır. 

Memleketin 1950 den itibaren artan refahı 
ve vatandaşın gelirinde vâki yükselmeler gerek 
ticarî ve sınai sahada, gerek mesken temini hu
susunda inşaat taleplerini büyük ölçüde teşvik 
etmiştir. 

Biraz evvel inşaatın asli unsurlarından olan . 
çimento ve demir mevzuunda mâruzâtta bulun
muştum. Şimdi de inşaatın diğer mütemmin 
unsurları arasında mühim bir yeri olan malze
meden bahsedeceğim. 

Sıhhi tesisat ile elektrik izolatörleri, yer ve 
duvar plâkları, ayrıca porselen sofra eşyası 
imal etmek maksadiyle, biri Bilecik'te diğeri 
İstanbul'da iki fabrika tesisine karar verilmiş
tir, Bunların yıllık kapasiteleri 14 bin 500 ton 
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olacaktır. Lüzumlu makina ve diğer tesisat si
pariş edilmiştir. 

Diğer taraftan tamamen hususi müteşebbis-
lerce kurulmakta olan porselen fabrikaları pey
derpey faaliyete başlamaktadır. Bunlardan 
2 milyon 720 bin aded muhtelif seramik eşya 
imal kapasitesinde olan bir fabrika 1958 yılın
da İstanbul'da işletmeye açılmıştır. Çanakkale'
nin Çam kazasında kurulmakta olan 3 bin ton 
kapasiteli seramik fabrikasının da inşa ve mon
taj faaliyetleri hızla devam etmektedir. 

İstanbul'da yine sermayesi hususi müteşeb
bisler tarafından vaz'edilmek suretiyle yılda 4 
bin 800 ton istihsal kapasitesinde bir porselen 
fabrikası kurulmaktadır. 

îzmit'deki Dikişli Boru Fabrikası 15 bin ton
luk bir kapasite ile 1957 yılında işletmeye açıl
mış olup bilâhara yapılan ilâve tesislerle bu ka
pasite 25 bin tona çıkarılmıştır. Fabrikanın 
yapılacak ikinci kademe tevsiinden sonra kapa
sitesi 60 bin tona yükselmiş olacaktır. 

Ayrısa sermayesi hususi müteşebbislere aidol-
mak üzere İstanbul'da 5 bin ton kapasiteli bir 
dikişli boru fabrikası kurularak faaliyete geç
miştir. 

İnşaat sanayii hakkındaki mâruzâtıma son 
vermeden önce memleketimizin gittikçe artan 
cam ihtiyacını karşılamak hususunda girişilen 
teşebbüslere de temas etmek isterim. 

Yılda 7 milyon 500 bin metre kare pencere, 
vitirin ve masa camı imal etmek üzere bir fab
rikanın kurulması hususunda çalışmalar yapıl
maktadır. önümüzdeki birkaç ay zarfında in
şasına başlanacak bu fabrika 1960 yılında ik
mal edilerek işletmeye açılacaktır. 

İktidarımızın büyük bir itina ve titizlikle 
ittihaz ve tatbik ettiği isabetli tedbirler netice
sinde zirai istihsalimizde memnuniyetle müşa
hede edilen inkişaf, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
mubayaa, muhafaza, tevzi ve ihraç faaliyetleri
ni genişletmiş ve buna muvazi olarak silolara 
olan ihtiyaç da o nispette artmıştır. 

İstihsal edilen hububatın gerek' temizlenme
sini gerek muhafazasını temin etmek üzere bü
yük bir yatırım programı itina ile tatbik edil
mektedir. 

Bu programa tevfikan 14 beton silo, 70 çe
lik silo, -390 çelik depo ve bir kârgir ambar te
sis edilmek suretiyle, 1950 yılında 411 bin ton
dan ibaret olan hububat istiap kapasitesi % 
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310 nispetinde bir artışla 1 milyon 685 bin 300 
tona yükseltilmiştir. 

Bu tesislerden başka 263 lojman binasının 
inşa olunduğu ve 133 alım ve çalışma binası
nın işletmeye açılmış bulunduğunu belirtmek 
isterim. 

Tatbikine süratle devam edilmekte olan ya
tırım programına göre önümüzdeki bir iki yıl 
içinde Aksaray Çelik Silosu, Konya ve Tekir
dağ betonarme siloları ile Avrupa'nın en bü
yük silosu olan 100 bin ton kapasiteli Mersin 
betonarme silosu ikmal edilmiş olacaktır. 

Böylece hububat muhafaza tesislerimizin 
kapasitesi 1 milyon 819 bin tona yükselecektir. 
Bu 1950 yılma nazaran 4 misline yakın bir ar
tış demektir. i 

Hayvancılık ve balıkçılığımızın süratle in
kişafım temin etmek üzere müstahsilin kredi ve 
çeşitli malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve is
tihsalden istihlâke kadar geçen her safhada 
müstahsili teşvik ve himaye etmek ve bu ihti
yaç maddelerini bol ve ucuz olarak halkın isti- ! 
fadesine arz etmek maksadiyle yapılan çalış
malar malûmdur. 

Bu maksatla teşkil edilen Et ve Balık Ku
rumu tarafından memleketimizde modern nida 
sanayii için lüzumlu ana tesisler vücuda geti
rilmek üzere, ilk kademede 120 milvon liralık 
bir program tatbik ve tamamen tahakkuk etti
rilmiştir. Bu cümleden olarak 1953 yılında 
Erzurum Et Kombinası, 1955 yılında Ankara ve 
1956 yılında Konya ve Zeytinburnu kombina
ları işletmeye açılmıştır. 

Bundan başka hayvancılığın -mütekâsif bu
lunduğu Samsun, Kayseri, Elâzığ ve Urfa'da bi
rer et kombinasının kurulmasına karar verile
rek bunların da inşasına 1957 yılında başlan
mıştır. 

Diğer taraftan, et ve balıgm sıhhi bir şe
kilde ve süratle istihlâk merkezlerine nakli ve 
istihlâk edilinceye kadar aynı veçhile mıihafa-
zasının temini için lüzumlu frigorifik kamvon 
ve vagonların mubayaasına ve bilhassa soğuk 
hava depolarının tesisine de ehemmiyet seril
miştir. 

Nitekim yine tatbik edilen programa uygun 
olarak soğuk hava tertibatlı 70 vagon, 45 kam
yon, 950 tonluk 9 nakliye gemisi servise konul
muş ve ayrıca 1954 yılında Beşiktaş ve 1956 
yılında Haydarpaşa soğuk hava depolan hizme-

- 299 

195Ö C : 1 
te açılmıştır. Bunlardan Beşiktaş deposu deniz 
mahsullerinin, Haydarpaşa deposu ise et ve di
ğer yiyecek maddelerinin muhafazasında büyük 
faydalar sağlıyan ve ihracat imkânlarımızı ar
tıracak olan mühim tesislerdir. 

Bütün bunlar dışında yurdun muhtelif böl
gelerinde tesisine tevessül edilmiş 21 soğuş ha
va deposundan 20 si işletmeye açılmış olduğu 
gibi, deniz mahsullerimizin kıymetlendirilmesi 
maksadı ile Trabzon Balık Yağı ve Be7^ehir 
Balık Unu fabrikaları 1956 yılında faaliyete ge
çirilmiş ve İstanbul'da bir Balık Yağı Fabri
kası kurulmuştur. 

Et ve Balık Kurumunun faaliyetleri hakkın
daki maruzatıma nihayet vermeden önce kuru
lan bit çeşitli tesisler sayesinde dış memleket^ 
lere et, balık ve diğer tâli mahsullerle yaş 
meyva ve sebze ihracatı mümkün kılınarak yıl
da 25 milyon liralık dövizin sağlanmış olduğu
nu ve bunun daha da artacağını söylemek is
terim. 

1. Karayolları : 

Muh'terem arkadaşlar; 
Şimdi de münakale sahasında yapılan çalış

malar ve alınan neticelerden bahsedeceğim. 

İktidara geldiğimiz günden itibaren demir
yollarına verdiğimiz ehemmiyet ve sarf ettiğimiz 
emek malûmunuzdur. Bu emekler sayesindedir 
ki, 1950 yılında.yaz ve kış geçit veren yolların 
uzunluğu sadece 17 Ibin 465 'kilometreden ibaret 
iken bu yıl 39 bin 700 'kilometreye, asfalt yol
lar ise evsafı bakımından sağlanan 'büyük ge
lişmeye rağmen 1 624 'kilometreden 6 bin kilo
metreye, daimî bakım altında olan yollar da 19 
bin 166 kilometreden 45 'bin 760 Ikilometreye çı-. 
karılabilmiştir. 

Keza uzunluğu € metreden fazla köprülerin 
1950 yılından evvel mevcudu 289 iken 1950 yı
lından beri 1 270 köprünün yeniden yapılması 
üzerinde çalışılmış ve bunlardan 939 köprü ik
mal edilerek hizmete açılmıştır. Diğer 331 köp
rünün inşa faaliyetine aralıksız devam edilmek
tedir. 

Arz ettiğim bu ra'kamlar, ımemle'ketimiz ih
tiyaçlarına en uygun bir yol şebekesinin sürat
le îkurulması hususundaki azmimizin derecesini 
beliğ bir şekilde ifade eder zannındayım. , 
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Liman 'mevzuunda yapılan çalışmaları ve el

de edilen harikulade neticeleri şöylece arz ede
bilirim. 

a) Akdeniz bölgesinde : 1 milyon 200 bin 
ton tahmil - tahliye kapasitesindeki Mersin Il
ımanının inşaatına hızla devam edilmektedir. 
Rıhtımlardan hir kısmı ikmal olunarak şimdi
den hizmete açılmıştır. Limanın tamamı iki yıl 
içinde ikmal olunacaktır. 

İskenderun'da krom, kömür ve hububat yük
leme tesisleri işletmeye açılmıştır. Serhest böl
geyi içine >alan liman tevsiatı üzerinde de hara
retle çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan Akdeniz 'bölgesinde Finike, 
Alanya, Taşueu, Anamur, iskeleleri ile Antalya 
Iküçük merak'ip limanının tamir işi bitirilmiş ve 
hu tesisler hizmete açılmıştır. 

h) Marmara bölgesinde : İstanbul'da Salı-
pazarı, Tophane rıhtım ve amlbarları, yeni Hay
darpaşa limanı ve geçit köprüsü inşaatı ehem
miyetle ele alınarak bunlardan Tophane rıh
tım ve ambarları ve yeni Haydarpaşa limanı bi
rinci kısım inşaatı tamamlanmış ve hizmete 
«açılmıştır. Limanın ikinci ikısım inşaatı ile Hay
darpaşa geçit köprüsünün inşaatına hızla devam 
edilmektedir. Bu yıl ikmal olunacaktır. 

Yine bu bölgede Boğaziçi isikeleleri, Şarköy, 
Çanakkale, Çardak, Lapseki, Mudanya ve Gem
lik iskelelerinin inşaatı tamamlanarak hizmete 
konulmuştur. Kartal, Sinanköy, Mürefte iskele
leri ve Pendik rıhtımı inşaatı ile Samanlıdere ve 
Şarköy taraması bu yıl içinde Marmara adası ve 
Eceabat iskeleleri ise önümüzdeki yıl tamamla
nacaktır. 

c) Karadeniz belgesinde : '3 milyon 200 (bin 
ton 'kapasiteli Zonguldak, 400 hin ton kapasi
teli Trabzon, 1,5 milyon ton kömür, 300 hin ton 
muhtelif eşya ve 100 hin metre mikâbı maden 
direği kapasiteli Ereğli, 100 bin ton kapasiteli 
İneholu limanları ile Amasra "barınma limanı 
hizmete sokulmuştur. 

• 1 milyon ton kapasiteli Samsun limanının Şi
mal Dalgakıranı ikmal edilmiştir. Doğu Dalgakı
ranı ile rıhtım inşaatına ve dolgu işine devam 
olunmaktadır. 50 bin ton kapasiteli Giresun li
manının ikmaline de çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan Çayeli, Pazar, Rize, Bulan
cak, Ordu, Akçakoca, Ayancık ve Hopa iskele
lerinin inşaatı ikmal edilerek hizmete açılmış
tır. Fındıklı, Sürmene, Vakfıkebir, tğneada, 
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Perşembe, Ünye ve Yalıköy isikeleleri ile Gire
sun barınağı inşaatı 'bu yıl içinde, Görele, Gerze 
ve Kefken barınağı inşaatı da önümüzdeki yıl 
zarfında tamamlanarak hizmete açılacaktır. 

d) Ege hölgesinde : 1 milyon ton kapasi
teli izmir - Alsancak limanının bir kısmının in
şaatı geçen yıl ikmal edilmişti. Mütebaki kısmı 
bu yıl içinde tamamlanacaktır. 

Marmaris ve Fethiye isikeleleri hizmete açıl
mıştı. Dikili, Çeşme, Kuşadası ve Güllük iskele
lerinin de ikmaline çalışılmaktadır. 

Hizmete girmiş bulunan ve inşalarına hüyük 
'bir hızla devam edilmekte olan bu limanların 
ikmalinde tahmil ve tahliye kapasitesi, 1950 yı
lma nazaran 3 misli seviyesine ulaşmış buluna
caktır. 

Hava münakalesinin gün geçtikçe artan 
ehemmiyeti karşısında, hir taraftan hava mey
danlarının, tayyare ve yolcuların her türlü em
niyet ve ihtiyaçlarını temin edecek 'kapasitede 
(•İması, iniş ve uçuş emniyetini temin edecek 
modern 'tesisat ve teçhizatı haiz 'bulunması, di
ğer taraftan sürat, emniyet ve konfor bakımın
dan 'mütekâmil tayyarelerin hizmete konulması 
zaruri bulunmuştur. 

Bu hedeflere hir an önce varılmasını temin 
etmek üzere iktidarımız, evvelemirde hava mey
danlarımızın beynelmilel standartlara göre yeni
den inşa, tevsi veya ıslahı hususunda ehemmiyetle 
durmuş ve ilk kademede muhtelif kanunlarla 
verilmiş olan ,65 milyon liranın sarfı suretiyle : 

Modern tesisatı havi yolcu binası, tayyare ba
kım ve depo ambarları ile her türlü elektrik ve 
elektronik tesisat ve teçhizatı havi Beynelmilel 
Yeşilköy Hava Meydanı, Beynelmilel Esenboğa 
Hava Meydanı, Beynelmilel Adana Hava Meyda
nı, yurdiçi seferlerde kullanılan Trabzon Hava 
Meydanının toprak ve drenaj işleri, İzmir, Af
yon, Konya, Sivas, Erzurum, Elâzığ ve Diyar
bakır* meydanlarının elektrik ve elektronik tesi
satı ikmal edilmiştir. 

Bilâhara 65 milyon liralık sarf yetkisi 110 mil
yon liraya çıkarılmak suretiyle, Samsun, Van, iz
mir, Erzurum, Kars, iskenderun, Urfa, Gazian-
teb, Antalya ve Ağrı'da hava meydanları inşaatı 
için hazırlanan programın tatbikine geçilmiştir. 

Bunlardan başka beynelmilel seferlere başla
mış olan jet yolcu uçaklarının memleketimizden 
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transit olarak geçmesini temin etmek üzere Ye
şilköy ve Esenboğa meydanlarının tevsiine de ka
rar verilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan memleketimizde kava yolculu
ğuna karşı gittikçe artan alâka ve rağbet karşı
sında uçak seferlerinin yurdumuzun, muhtelif 
bölgelerine kadar götürmek, uçaklarımızda gere
ken konfor ve emniyeti temin etmek, dış seferle
ri Avrupa'ya teşmil etmek lüzumlu ve zaruri gö
rülmüştür. 

Bu cümleden olarak havayollarımızın modern 
tayyarelerle teçhizi maksadiyle, İngiliz Deniza
şırı Havayollarına satılan Türk Havayolları his
se senetleri karşılığı yarım milyon isterlin ve bu 
şirketten temin edilen 1,5 milyon isterlinlik uzun 
vadeli kredi ile beheri 48 kişilik 5 Viscount 
uçağı satmalınmış ve hizmete sokulmuştur. 

Bu sayede taşman yolcu adedi 1950 yılında 
86 bin 331 iken 1958 de % 357 nispetinde bir ar
tışla, 394 bin 212 ye yükselmiştir. 

Gerek millî müdafaamız, gerek iktisadi kal-' 
kmmamız bakımından hayati bir ehemmiyet taşı
yan Demiryollarının inşaatı ve mevcut olanları
nın ıslahı ve bakımı hususunda 1950 den bu yana 
Hükümetlerimiz büyük gayretler sarf etmekte
dir. 

Bu cümleden olarak, Elâzığ - Van - İran hu
dudu, Erzurum - Temdidi ve Gazianteb - Karka-
mış gibi üç esaslı istikamette yeni demiryolları 
inşa edilirken mevcut yollar üzerindeki trafik tı
kanıklığını gidermek ve çimento fabrikalarını şe
bekeye bağlamak gayesiyle iltisak hatları inşaatı
na da hususi bir ehemmiyet verilmiştir. 

Bunlardan komşumuz İran ile doğrudan doğ
ruya münakaleyi temin edecek olan Elâzığ - Van 
hudut hattının Muş'a kadar olan 109 kilometre
lik kısmı 1955 yılında işletmeye açılmış olup 100 
kilometrelik Muş - Tatvan kısmının inşaatına da 
başlanmış bulunmaktadır. 

Aynı veçhile Erzurum - Temdidi hattının 47 
kilometrelik Hasankale - Horasan kısmı 1951 yı
lında işletmeye açılmış olup 74 kilometrelik Ho
rasan - Sarıkamış hattı üzerinde yapılmakta 
olan çalışmaların ikmaline gayret edilmektedir. 

Diğer taraftan, inşa*halinde olan Narlı - Ga
zianteb - Karkamış hattının 85 kilometrelik Nar
lı - Gazianteb kısmı 1953 yılında ikmal edilerek 
işletmeye açılmıştır. 99 kilometrelik Gazianteb -
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Karkamış hattının süratle tamamlanmasına çalı* 
sumaktadır. 

Ayrıca Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şu
be hattının 14 kilometrelik Ereğli - Çataldere -
Armutçuk kısmı da 1953 yılında işletmeye açıl
mıştır. 

Bunlardan başka Pendik - Gebze, Soğuksu -
Küçükçekmece, Cebeci - Ankara, Gazi - Sincan-
köy çift hatlarının inşasına başlanmış ve Soğuk
su - Küçükçekmece hattı 1955 senesinde ikmal 
edilerek işletmeye açılmıştır. 

Diğer taraftan Haıkapmar, Çukurhisar, Niğ
de, Afyon, Gazianteb, Söke, Balıkesir, Elâzığ 
ye Adana Çimento fabrikaları iltisak hatları 
ele alınmış ve bunlardan Çukurhisar, Adana, 
Afyon, Balıkesir çimento fabrikaları iltisak 
hatıarı ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

Ayrıca mevcut demiryolu şebekesinin ıslahı 
ve veriminin artırılması mevzuunda da ceman 
616 milyon liralık bîr yatırım programı tatbik 
mevkiine konulmuştur. 

Bu. programa göre, teknik ömürlerini doldur
muş olan eski demiryolu kaldırılarak yeni ray 
ve malzeme ile 620 kilometrelik yol yapılmış. 
6 bin 223 metre tulünde köprü yenilenmiş, 5 ' 
buharlı, 3 elektrikli, 45 dizelli lokomotif ile 17 
motorlu, 18 elektrikli tren, 272 yolcu vagonu, 
270 yük vagonu ve diğer işletme vasıtaları 
mevcuda ilâve olunmuştur. 

Demiryolu şebekesinin ıslahı hususunda sari' 
" ettiğimiz bu gayretlere muvazi olarak nakle

dilen yolcu ve eşya miktarında bir misline ya
kın bir artış sağlanmış olduğunu bu vesile ile 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Biir taraftan âmme hizmetinin, diğer taraf

tan ithal ve ihraç malları nakliyatının gemile
rimizle daha verimli ve rasyonel bir şekilde ifa- » 
sim teminen hükümetleriniz gerek armatörlere, 
gerekse Denizcilik Bankasına büyük imkânlar 
sağlamak surtiyle Deniz Ticaret Filosunun ıs
lâh ve yenilenmesi hususunda büyük gayretler 
sarf etmekfe bulunmuştur. 

Nitekim 18 ve daha yukarı gros tonilâtoluk 
gemilerin tonaj yekûnu 1949 yılmda 434 bin 
ton iken ömürlerini dolduran ve ceman 38 bin 
tona varan hurda gemilerin Deniz Ticaret Filo
muzdan çıkarımı^ olmasına rağmen bu miktar, 
% 50 bir artışla 650 bin tona çıkarılmıutır. 
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1950 de mevcut 112 bin 58 tonluk 34 yolcu 

ve yük, 69 bin 54 tonluk 11 şilep ve 21 bin 881 
tonluk 3 tankere mukabil, Denizcilik Bankası
nın kuruluş tarihi olan 1952 ydmdan bu güne 
kadar geçen 6 yıl zarfında 265 milyon liralık 
yatırım yapılmak küvetiyle 61 bin 203 tonluk 
12 yolcu, 106 bin 426 tonluk 17 şilep ve 21 bin 
300 tonluk tanker filoya ilâve edilmiştir. 

Bu suretle hükümetleriniz, devirden elde 
ka!an gemilere nispetle, yolcu gemileri adedin
de % 75 ve tonajında % 94, şileplerin adedinde 
% 170, tonajında % 185, tankerlerin adedinde 
% 33 ve tonajında % 97 nispetinde bir artış 
sağlanmaya muvaffak olmuştur. 

Diğer taraftan 1950 de ithalât ve ihracatı
mızın ancak % 8 i kendi gemilerimizle yapıla
bilirken bugün iktisadi kalkınmamıza muvazi 
olarak dış ticaretimizin artmış olmasına rağmen, 
bu nispet % 44 e çıkarılmak suretiyle ithalâtta 
büyük ölçüde döviz tasarruf ecLlmesi ihracatta 
da döviz gelirlerinin artması sağlanmıştır. 

Şehir hattı nakliyatına gelince; 1950 de şe
hir hattı vapur adedi 56 ve araba vapur adedi 
10 idi, 1958 yılma kadar 7 yolcu) ve '8 araba va
puru kullanılmaz bir halde olduklarından kadro 
dışı edilerek bunların yerlerine 14 yolcu ve 7 
araba vapuru hizmete konulmuştur. 

Bu suretle 1950 ye nazaran yolcu vapurla
rında % 28 ve araba vapurlarında % 230 nis
petinde bir artış temin edilmiştir. 

1950 de 51 milyon yolcu ve 366 bin vasıta 
nakledilirken kısmen yenilenen filo ile 77 mil
yon yolcu ve 1 milyon 388 bin vasıtaimn. nakli
nin sağlandığı düşünülürse bu mevzuda yaptı
ğımız çalışmaların vüsati daha iyi anlaşılmış 
olur. 

Haberleşme hizmetlerinin emin ve süratli bir 
şekilde ifasını temin maksadiyle yurdun muhte
lif bölyelerinde yeni yeni P.T.T. Tesislerinin 
kurulması ve mevcut tesislerin tevsi suretiyle 
ıslâhı maksadiyle 1950 den itibaren yapılan ve 
miktarı 200 milyon liraya yaklaşan yatırımlar 
neticesinde P.T.T. hizmet ve faaliyetlerinde bü
yük inkişaflar kaydedilmiştir. 

Nitekim 1949 yılında telefon santrallerinin 
abone bağlama imkânı 63 bin 335 hat ve abone 
sayısı 41 bin 690 iken 1958 yılında santrallerin 
abone bağlama imkânı % 195 bir artışla 187 
bin 300 e ve abone sayısı da % 320 bir artışla 
175 bin 156 ya yükselmiş bulunmaktadır. 
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Aynı veçhile 194:9 yılma nazaran 1958 yılın

da şehir içi telefon konuşmalarında % 314, şe
hirlerarası ve milletlerarası telefon konuşma
larında ise % 550 nispetinde bir artış kaydedil
miştir. Aynı yıllar atrasında posta trafiğindeki 
artış c/o 115, telgraf trafiğindeki artış ise % 65 
nispetinde olmuştur. 

Bunlara zamimeten bir taraftan P.T.T. Mer
kez, şube, acente ve bayilikler çoğaltılmak su-
.retiyle hizmet vatandaşın ayağına götürülür
ken diğer taraftan posta, telgraf, telefona ait 
usul ve formaliteler de bu sahada üeri gitmiş 
memleketlerdeki tatbikat nazarı dikkate alınmak 
suretiyle basit ve külfetsiz bir şekle ifrağ edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerimin bu kısmında bir nebze de millî ge

lir rakamlaTindan bahsetmek is "erim. 
Ancak millî gelirimizin son senelerde takibet-

tiği seyir hakkında izahlarıma başlamadan evvel, 
varılan neticelerin lâyıkı ile kıymetlendirilebil-
mesi bakımından millî gelir hesaplarımızın bün
yesi üzerinde bîr lâhza duracağım. 

1957, 1958 ve 1959 yılı bütçe gerekçelerimiz
de arz ve izah olunduğu üzere; memleketimizde 
millî gelir hesaplarına ait ciddî çalışmalara an
cak 1951 yılında başlanmıştır. 

Bu hesaplarda takibedilen metot, Avrupa 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı tarafından 1952 yı
lında kabul, tamim ve tavsiye edilmiş, ancak 
1954 yılında tatbik mevkiine konulmuştur. Bi 
naena^yh kısa bir mazisi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan millî gelir rakamlarının haki
kat a uygun olması için muhtelif istihsal sektör
lerinde icrası gereken sayımların mütaaddit de
falar yapılması ve böylece bir kontrol sistemine 
girilmiş olması iktiza ederken bu da henüz tahak
kuk ettirilememiştir. 

Burada bir hususu daha nazara almak lâzım
dır. Millî gelire ait muvakkat rakamları katî ra
kamlarla mukayese hatalı neticeler verebilir. 

İşte bu sebeplerin ilcaatiyle, millî gelir he
saplarımızda müşahade edilen rakamlar, millî 
gelirimizde vâki inkişafı tamamen aksettirmek
ten maalesef henüz çok uzak bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımın millî gelir rakamlarını tetkik 
ederken bu hususu göz önünde tutmaları gerek
tiğini bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Millî ekonomimizde en mühim bir yeri işgal 

etmesine rağmen zirai istihsalimizin 1950 ye ta
kaddüm eden yıllarda maalesef düşük bir sevi
yede kaldığı ve dolayısiyle kalkınmamızın bâzı 
ahvalde yiyecek ihtiyacını dahi güçlükle kaışılı-
yabildiği malûmdur. 

İktidara geldiğimiz günden beri takibettiği-
miz politikanın yani zirai mahsullerimizin gere
ği gibi değerlendirilmesi, silolar kurulması, so
ğuk hava depoları tesisi, münakale şebekesinin 
tesis ve ıslahı ve en riihayet modern tahmil ve 
tahliye cihazları ile mücehhez büyük limanlar 
tesisi politikasının, zirai istihsalimizin artma
sında büyük rolü olmuştur. 

Bu hususta birkaç rakam arz edeceğim. 
1946 - 1950 yılları hububat ekiliş sahasının 

vasatisi 7 milyon 735 bin hektar idi. Mütaakıp 
senelerde muntazam bir tempo ile artarak 1958 
yılında 12 milyon 553 bin hektara çıkmış yani 
% 62 nispetinde bir tezayüt kaydedilmiştir. 

Hububat ekiliş sahasındaki artışa muvazi ola
rak hububat istihsal miktaırı da şimdiye kadar 
asla ulaşılamamış olan bir seviyeye erişmiştir. 

1946 - 1950 seneleri hububat istihsal vasatisi 
7 milyon 69 bin 500 ton iken 1958 yılında % 113 
nispetinde bir artışla 15 milyon 76 bin tona yük
selmiştir. Bakliyat ve pencar istihsalinde yine 
1946 - 1950 seneleri vasatilerine göre bakliyat 
istihsali 330 bin ton iken 1958 yılında, % 70 nis
petinde bir artışla 563 bin tona çıkmış, pancar 
istihsali de aynı yıllar vasatilerine göre 718 bin 
tondan % 234 nispetinde bir artışla 2 milyon 3C0 
bin tona yükselmiştir. Çay ziraatinin kaydet
tiği inkişaf da çok şayanı dikkattir. Rize, Art
vin, Trabzon, Giresun ve Ordu vilâyetlerinde 
1958 yılı zarfında istihsal edilen kuru çay mik
tarı 3 milyon 500 bin kiloya yükselmiştir. Bu 
miktar 1950 de sadece 254 bin kilo idi. Yani 13 
misil bir artış görülmektedir. 

Orman faaliyetlerine gelince; 
Ormanlarımızın tahripten korunması, orman 

mahsullerinin istihsal ve nakli için lüzumlu or
man yollarının yapımı, mevcutlarının .ıslahı, 
ormanlarımızın zaman ve mekân esaslarına gö
re devamlı bir şekilde işletilmesini sağlıyacak 
harita ve amenajman plânlarının hazırlanması 
ve ormanlarımızın plânlı bir şekilde artırılma
sı bu çalışmaların esasını teşkil etmiştir. 
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1938 yılından 1949 yılma kadar geçen 12 

yıl zarfında sadece 4 milyon lira sarf edilmek 
suretiyle 1 779 kilometrelik orman yolu yapıl
mıştı. 1950 yılından bu yana ceman 71 milyon 
lira sarfedilmiş ve 10 bin 271 kilometrelik or-

| man yolu yapılmıştır. 
Diğer taraftan 1950 ye tekaddüm eden 25 

j sene zarfında yapılan amenajman plânı sahası, 
sadece, 2 milyon 573 bin hektardan ibaretti. 
1950 den bu yana 3 milyon 346 bin hektarın 
amenajmanı yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi 1958 bütçe tatbikatı ile 1959 bütçe 

lâyihasının umumi bir tahlilini yapacağım. 
1958 bütçelerinin hazırlanmasında olduğu 

gibi, tatbikatında da azami tasarruf ve verim
lilik prensibine sadık kalınmıştır. 

Malî ve iktisadi istikrara matuf olarak alı
nan tedbirlerin masraf bütçeleri üzerindeki te
sirlerinin de büyük ölçüde, tasarruflarla karşı
lanmasına çalışılmıştır. 

Yüksek Heyetinize mâruzâtta bulunduğum 
şu ana kadar bütçelerde yapılan değişiklik, ya
ni munzam tahsisat ve kanuni münakaleler 
yekûnu, 1958 bütçesi yekûnunun sadece % 2,5 
una tekabül etmektedir. 

2. Gelir tahsilatımız : 
1958 malî yılı bütçesinin varidat muham-

menatım teşkil eden 4 475 552 400 liradan, 
bütçe yılının 11 aylık devresi (Mart Ocak ay
ları) zarfında 4 017 336 621 lirası fiilen tahsil 
edilmiştir. Bu miktar, geçen senenin aynı dev
resinde yapılan tahsilattan 563 781 194 lira 
fazla bulunmaktadır. 

11 avlık devre itibariyle aylık tahsilat orta
laması 1957 yılında 314 milyon lira iken bu se
ne 51 milvon lira fazlasiyle 365 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Buna muvazi olarak geçen yılın en yüksek 
avlık tahsilatı Eylül ayında 402,9 milyon lira 
iken, içinde bulunduğumuz malî yılda b-" sevi
ye 4 defa aşılmış ve Mayıs ayında 456,0 mil
yon liralık tahsilatla yeni bir rekor tesis edil
miştir. 

Di^er avların tahsilat miktarları arasında 
da, 1958 lehine büyük farklar mevcuttur. 

Bu fazlalıklar bilhassa gelir, ithalde ve dâ
hilde alman İstihsal Vergileri, banka ve sigor
ta muameleleri vergisi, tekel hâsılatı ve tekel-
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den alman Savunma Vergisi, Damga Resmi, 
Tapu harçları gibi vergi ve resimlerde vâki ol
muştur. 

Tahsilat seyrinde görülen bu muntazam ve 
süratli gelişmenin, bir taraftan büyük bir hız
la devanı eden iktisadi Kalkınma gayretlerimi
zin, diğer taraftan da takibodilen memleket 
şartlarına uygun, sağlam, ve isabetli malî poli
tikanın mesut bîr neticesi olduğunu burada 
bilhassa belirtmek işerim. 

Devlet varidatında elde edilen bu süratli 
gelişme sayesindedir ki, âmme hizmetlerinin 
daha iyi bir şekilde görülmesi ve yurdumuzun 
kalkınmasını hızlandıracak- ve halkın refahını 
artıracarc hususlara mühim miktarlarda tahsi
sat verilmesi mümkün olabilmektedir. 

1958 bütçeleri hakkındaki bu kısa mâruzât
tan sonra 1959 bütçelerine geçebilirim. 

Süratle çoğalan nüfus ve halkın refahı ile 
müterafik olarak artan çeşitli ihtiyaçlar, geniş-
liyeıı âmme hizmetleri. Devlet eliyle büyük 
mikyasta sarfiyatı lüzumlu ve zaruri kılmakta
dır. 

Son yıllarda bütçelerimizin topluluk ihtiyaç
larını daha iyi bir şekilde karşılamaya ve âmme 
hizmetlerini daha mütekâmil bir surette İfaya 
müsait inkişaflar kaydettiği aşikârdır. 

Filhakika, 1950 yılında 1 milyar 554 milyon 
liradan ibaret bulunan bütçeler yekûnu, % 302 
artışla 1958 yılında 4 milyar 627 milyon liraya 
ve % 32,3 bir artış ile de 1959 yılında 6 milyar 

231 milyon 821 bin 805 liraya yükselmiştir. 
Bütçelerdeki bu inkişafın ifade ettiği mâna; 

son 8 yıl zarfında yurt müdafaasının birkaç 
misli daha takviye edilmiş bulunması, maarif 
ve sağlık hizmetlerinin keza birkaç misli geniş
lemiş, daha fazla, sayıda mektep, hastane ve sağ
lık yurdunun halk hizmetine girmiş, artan sa
yıda öğretmen ve doktorun maarif ve sağlık 
sahasında vazife alınış ve nihayet daha fazla 
sayıda yol, köprü, liman, baraj ve silo gibi te
mel tesislerin kurulup faaliyete geçirilmiş olma
sıdır. 

.Yİ ııhterem arkadaşlar, 
Bu derece büyük bir gelişmeye mazhar olan 

bu bütçelerin bir de hizmet grupları itibariyle 
tetkik ve tahlilini huzurunuzda yapmak istiyo
rum. 

Malûm olduğu üzere, bütçeye konulan talisi-
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satlar, beynelmilel teamüllere ve ilmî usullere 
uygun olarak sağlık, maarif, millî müdafaa, 
sosyal güvenlik, iktisadi kalkınma, borç ödeme 
ve umumi idare gibi büyük hizmet grupları ha
linde bir tasnife tâbi tutulmaktadır. 

Şimdi, bu hizmet gruplarının kısa bir tahli
lini yapacağım. 

B) Sağlık hizmetleri : 
Vatandaş sağlığını ve aynı zamanda millî iş 

gücünün daima müstahsil halde bulundurulma
sını temin hususunda gerekli sıhhi ve içtimai 
şartları hazırlıyan sağlık hizmetlerine 1959 büt
çeleriyle 267 milyon 675 bin 455 liralık tahsisat 
teklif olunmaktadır. Bu miktar, 1958 yılı tahsi
satından % 35,6 nispetinde 70 milyon 244 bin 
510 lira daha fazladır. 

1950 yılında aynı işlere ceman 60 milyon 
986 bin 329 lira ayrılmış olduğu göz önünde bu
lundurulursa, 1959 yılı sağlık işleri tahsisatının 
9 yıl öncesine nazaran % 339 nispetinde 206 
milyon 695 bin 126 li"a fazla olduğu anlaşılır. 
Yine aynı yıl itibariyle, cari masraf 1 ardaki ar
tış % 325, yatırım giderlerindeki artış ise % 530 
nispetine! edir. Böylece 1950 yılından itibaren, 
vatandaşın, sağlığı için hükümetleriniz ceman 
1 milyar 107 milyon 333 bin 476 lira tahsis et
in iş bulunmaktadır. 

İktidarı devraldığımız tarihten bu yana, 
her yıl imkânların âzamisi nispetinde ayrılan 
tahsisatlarla, başarılan işler hakkında bâzı ra
kamlar vermek've mukayeseler yapmak istiyo
rum. 

1950 yılında, umumi muvazene ve mülhak 
bütçeli idarelere ait sağlık müesseselerinde mev
cut yatak sayısı 11 bin 637 iken, 1958 Eylül 
sonu itibariyle 28 bin 453 e yükselmiş bulun
maktadır. Bu rakama, verem hastaneleri ile ku
rum, dernek ve hususi şahıslara ait sağlık ınües-
seselerindeki yatak adedi de ilâve edilerek mu
kayese yapılırsa memleketimizde mevcut yatak 
sayısının 15 bin 691 den 42 bin 1.43 e yükselmek 
suretiyle 3 misline yakın bir artış kaydettiği 
görülür. 

Sadece 1958 yılında, yani bir sene zarfında, 
umumi muvazeneye bağlı 6 sağlık müessesesi, 
645 yatakla halk hizmetine 'konmuştur. Bunlara 
ilâveten 7 vilâyette 20 sağlık merkezi yeniden 
•faal iyot e geçirilmiştir. Mevcut müesseselere ya
pılan eklerle 'beraber yalnız cari yıl içinde sağ
lık hizmetlerine 1 960 aded yatak ilâve edildiği 
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göz önünde tutulur ve 1950 den önce her yıl 
vasati olarak mevcuda ancak 233 yatak katabil
diği dikkat nazarına alınırsa, Hükümetlerinizin 
bu hayati mevzua atfettiği ehemmiyet kendili
ğinden anlaşılır. 

Sağlılk müesseselerinin, iktidarımız zamanın
da gerek kemiyet ve gerek 'keyfiyet itibariyle 
mazhar olduğu bu gelişmeye muvazi olarak halk 
sağlığı balknmından ifa ettiği hizmetlerin de her 
sahada tatminkâr bir seviyeye ulaştığını ve el
de edilen neticeler sayesinde umumi sağlık dâ
vasının hal yoluna girdiğini ehemmiyetle belirt
mek isterim. 

Umumi muvazeneye ve -mülhak bütçeli idare
lere ait sağlılk müesseselerinde yatarak tedavi 
gerenlerin sayısı 1950 de 125 bin 725 ilken, 1958 
yılında 3,5 misline varan bir artışla 439 bin 
360 a, ayakta tedavi görenler 852 bin 632 den, 4 
misline varan artışla 3 milyon 118 bin 885 e, 
röntgen muayenesine tâbi tutulanlar 123 bin 
398 den 231 bine; ve nihayet lâiboratuvar mua-

'• yenesi yapılanların sayısı da iki mislinden faz
la bir artışla 567 bin 789 a yükselmiştir. 

Sâri hastalıklarla mücadele sahasında da 
memleket ölçüsünde başarılı neticeler alınmak
tadır. Yakın zamanlara kadar bir âfet halinde 
süratle yayılmak: istidadını gösteren verem has
talığının faaliyet sahası alınan müessir tedbir
ler ve halkımızın yaşama seviyesinde meydana 
gelen yükselme sayesinde her gün biraz daha 
daralmaktadır. 

1950 yılında ancak 7 verem hastanesi ve pavi-
yonu vardı. Bunlarda mevcut yatak adedi de 
1 097 den ibaret idi. Bugün hastane ve paviyon 
adedi 93 e ve vatak sayısı da 9 bine yükselmiş
tir, Yalnız 1958 yılı içinde yeniden 3 müessese 
225 yatak mevcudu ile hizmete girmiştir. Ve
remden korunmak için başlıca vasıta olan BCG 
aşısı tatbikatı, ile 1949 yılından bu yana 19 mil
yon vatandaş kontroldan geçirilmiş ve bunlar
dan tıbben aşılanması lüzumlu görülen 7,5 mil
yon kişiye verem aşısı tatbik edilmiştir. Halen 
65 vilâyetimizde veremle mücadele dispanseri 
mevcuttur. Bunların haricinde dernekler tara
fından tesis edilmiş 39 dispanser daha vardır. 

Trahomla mücadeleye, geniş çapta tarama
lar, hastane ve dispanserlerde sürekli çalışmalar 
yapmak ve nihayet köylere kadar götürülen te
davi istasyonlarında vatandaşlar tedavi edil-
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mek suretiyle, ehemmiyetle dervam olunmakta
dır. 

Bu gayretler neticesinde taramaya tâbi nü
fus 5 milyon 600 bine kadar çıkmış ve taramala
ra tâbi tutulan nüfusun 1950 de % 33 ü trahoma 
musap iken tedavi ile bu nispet halen % 8,7 ye 
düşürülmüştür. 

Sıtma sahasındaki .mücadelelerin neticesi, son 
derece müessir ve katı olmuştur. Sarf edilen 
gayretlerin vüsati hakkında bir fikir vermek 
üzere şu mukayeseli rakamları arz etmek: iste
rim : 

1950 yılında mücadeleye dâhil şehir ve köy 
nüfusu 9 milyon iken 1958 de 14 milyon 200 bi
ne, 'köy sayısı 11 bin 742 den 17 bin 776 ya çı
karılmış ve savaşa dâhil bölgelerdeki sıtmalılar 
nispeti % 22,4 iken on binde dörde düşürülmüş 
ve bu suretle sıtma âfeti tam bir mağlûbiyete 
uğratılmıştır. 

Sâri hastalıkları^ sirayet sahasını tahdit ve 
hastalığa (musabolanların süratle tedavisi mev
zuunda elde edilen neticeler, sağlık dâvasının 
yeni ve mütekâmil şekilde ele alınması imlkâmnî 
bahsetmiştir. Bu cümleden olmak üzere koru
yucu tababet programının tatbikine girişilmiş 
bulunulduğunu memnuniyetle !kaydetme'k iste
rim. 

C) Maarif hizmetleri : 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidarının maarif sahasına 

verdiği ehemmiyet, maarif hizmetleri için bütçe
lerimizden ayrılan tahsisatın yıldan yıla talkibet-
tiği seyirden kolaylıkla anlaşılabilir. Sadece 
1959 bütçe lâyihaları ile istenen tahsisat, 1958 
yılına nazaran 100 280 639 lira fazlasiyle 
742 848 450 lirayı bulmaktadır. Bunun 
615 915 212 lirası cari masraflara ve 126 933 238 
lirası da yatırımlara aittir. Geçen yıla nazaran, 
bu hizmetler için te'klif olunan tahsisattaki ar
tış, cari masraflarda 83 941 327 lira ve yatı
rımlarda 16 339 312 liradır. 

1950 den bu yana bütçelerimizden maarif hiz
metlerine ayrılan tahsisatın yekûnu ise 3 mil
yar 376 milyon liradır. 

Son 8 yıl zarfında maarif sahasında elde edi
len neticelere gelince; bunları birkaç mukaye
seli rakam ile ifade etmeye çalışacağım : 

1950 den önce, yılda ortalama 238 aded ilk
okul yapılabildiği halde, 1950 - 1958 devresin-
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de iktidarımız, ibunu 5 misli artıraralk !her yıl 
vasati 1 141 ilköğretim müessesesini memleke
tin 'kültür 'hayatına kazandırmıştır. 1958 yılında 
Maarif 'hizmetine konulan ilkokul sayısı 1 204 
tür. İçinde (bulunduğumuz tedris devresine 21 
bin 638 aded mekteple girilmiştir. Bu mevcu
da hibe suretiyle temin edilen ve pek yaK'nda 
hizmete girecek olan 1 000 portatif okulu da 
dâhil etmek lâzımdır. 

İlköğretim sahasında sarf olunan gayretle
rin derecesini gösteren diğer bir müş'ir de öğ
renci sayısıdır. 1950 yılında mevcut 1 460 958 
öğrenci, 1958 - 1959 tedris yılında 2 381 293 e 
yükselmiştir, öğretmen sayısı da 27 144 den 
50 905 e çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her köyü bir okula kavuşturmak ve oku

ma çağma gelen her çocuğa asgari ilk tahsil 
imkânını bahşetmek için, Hükümetiniz, ilk tah
sil mevzuuna hususi bir ehemmiyet atfetmekte 
ve bu dâvanın kısa bir zamanda tamamen halli 

„için şümullü bir program üzerinde çalışmakta
dır. Yakında Yüksek Huzurunuza bu program 
getirilecektir. ' j 

İlköğretimin gelişmesine imkân hazırlıyan ; 
ve hattâ zorlıyan sebepler ortaöğretim müesse- ; 
selerini de çoğaltmak, yurt sathına yaymak za- I 
ruretini de icabettirmektedir. Nitekim acılan ; 
muayyen derecedeki okullar daha üst derece- j 
deki okul ve müesseseleri icabettirmekte ve bu ' 
şekilde bir nevi Maarif müesseseleri ehramı vü
cut bulmakta ve bu ehramın hacmi günden gü
ne genişlemektedir. J 

Sarfedilen gayretler neticesinde, 1950 de j 
devralman 59 lise 114 e ve 109 ortaokul 700 e i 
çıkarılmıştır. İktidarımızdan önce her yıl mev- j 
cüda bi1" lise ve 10 ortaokul ilâve edilebildik ! 
halde iktidarımız vasati olaı ak senede 7 lise ve j 
44 ortaokulu memleket maarifine kazandırmış- | 
tır. ' | 

Meslekî ve teknik öğretim sahasındaki çalış- j 
maların memleketimizin idrak etmekte olduğu ! 
iktisadi kalkınmaya muvazi olarak ele alındı- I 
ğmı memnuniyetle kaydetmek isterim. 

İktisadi kalkınmanın süratle artırdığı tek
nik eleman ihtiyacını karşılamak, bunları vetiş-
tirecek tedris heyetlerini temin etmek, bilgile
rini artırmak, diğer taraftan memleketin muh
telif köşelerinde müesseseler açmak, mevcutla- ! 
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rı tevsi etmek, bunların makina ve tesisat ihti
yaçlarını gidermek gerekiyordu. 

Erkek sanat enstitüleri ve orta sanat okul
ları sayısı 1950 de 64 iken 1958 de 112 ye; Ak
şam kız sanat okulları sayısı 96 dan 143 e kız 
sanat enstitüleri saysı, 47 den 83 e çıkarılmak 
suretiyle mecmu teknik okulların sayısı, 207 
den 338 e iblâğ edilmiştir. 

Sadece bu ders yılı başında, bir tanesi Ak
şam Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu olmak 
üzere, 99 aded muhtelif mahiyette meslekî ve 
teknik tedrisat yapan müessese maarif hizmeti
ne katılmıştır. 

Avrıca meslek ve halk eğitim kursları sa
yısı 1950 de 270 iken 1958 de 994 e çıkarılmış
tır. 

Yüksek öğretime gelince : 
İlk ve ortaöğretim sahalarında tesbit etti

ğimiz bu gelişmeyi yüksek tahsil müesseseleri
mizde de müşahede etmekteyiz. 

1950 de ancak, 3 üniversite ve Maarif Ve-
kâletine bağlı 11 yüksek okul mevcut iken, bu
gün bir tanesi kuruluş halinde olmak üzere, 7 
üniversiteye ve 16 yüksek mektebe sahip bu
lunmaktayız. Yine 1950 de yüksek öğretim mü
esseselerine devam edenlerin sayısı 24 815 iken; 
1958 - 1959 ders yılında bu rakam 48 653 e 
ulaşmış, öğretim üyesi sayısı ise, 1 946 dan, 
2939 a yükselmiştir. 

Tahsisata gelince, 1950 de üniversiteler için 
25 milvon lira gibi bir mablâğ tefrik edilmiş 
iken, 1959 bütçeleriyle 5 mislinden fazH bir 
artışla 135 658 099 liralık bir tahsisat teklifiy
le huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bu mikta
rın % 90 ı yani 122 585 990 lirası Hazine yar
dımı ile karşılanmaktadır. 

Simdi, Millî Müdafaa hizmetleri gurupun-
dan bahsedeceğim : 

Muhterem arkadaşlar; 
1959 bütçeleriyle Millî Müdafaa hizmetleri 

için talebolunan tahsisat 1 338 664 064 lira 
olun, 1950 yılı tahsisatından % 157 ve 1958 yılı 
tahsisatına nazaran ise % 24 nispetinde bir ar
tış göstermektedir. 

Millî Müdafaa bütçemiz hazırlanırken, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin savaş gücünün zamanın şartları
na ve NATO standartlarına uygun bir seviyede 
hizmete hazır bulundurulması hususu, ehemmi
yetle göz önünde tutulmuştur. Bilhassa son yıl-
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larda kaydedilen teknik terakkilerin atomik silâh
ları ön pilâna geçirmesi keyfiyeti siyasi ve as
kerî muvazeneye müessir başlıca faktör olmuştur. 
Bu sebeple Ordunun, savaş gücünün böyle silâh 
ve vasıtalarla teçhizi muvazenenin lehinmizde de
vamı için de başlıca şartı teşkil etmiş ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin muasır ilmin ve tekniğin en 
ileri ve ezici harb vasıtalarına sahip kılınması ta
hakkuk safhasına girmiştir. Türk Ordusunun 
bu modern teçhizatı şanlı mazisine lâyık bir şe
kilde maharetle kullanılmasını temin ve kahraman 
askerlerimizin okuma, yazma ve genel kültür sevi
yesini yükseltmek maksadiyle Birleşik Amerika 
Hükümetinin müzahareti ile, Ordu Eğitim Prog
ramının tatbikatına başlanıldığını bilhassa kay
detmek isterim. Bu maksatla Millî Müdafaa ve 
Maarif Vekâletleri bütçe tekliflerine konulmuş 
olan 6 milyon liralık tahsisat haricinde ayrıca 
baraka ve tedris malzemesi temini için Amerika 
Birleşik Devletlerinden 30 milyon liralık nakdî 
bir yardım da sağlanmış bulunmaktadır. 

Hemen şurasını ilâve edeyim ki, Millî Müda
faa hizmetleri için ayrılan tahsisat arz ettiğim 
gibi 1 milyar 338 milyon liradan ibaret değil
dir. Bu tahsisata, bir taraftan Millî Müdafaa 
gücümüzün takviye ve tarsini için inşa ve tesisi 
tercih veya tacil edilmiş olan yol, liman, fabrika 
gibi yatırımların gerektirdiği tahsisatın, diğer 
taraftan da çeşitli kanunlarımızla bu hizmetler 
için kabul edilmiş olan vergi muafiyetleri ve kâr 
mahrumiyetlerinin takabül ettiği miktarların ilâ
vesi icabetmektedir. 

Bundan başka her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletlerinden 
Millî Müdafaa hizmetleri için büyük çapta çeşit
li yardımlar sağlanmıştır. Bunlar, direkt olarak 
askerî yardım, endirekt olarak müdafaa gücümü
zü destekleyici iktisadi yardım şeklinde ye niha
yet NATO memleketlerinin Türkiye'de yapılan 
Enfrastrüktür tesislerine iştirak payları adı altın
da vâki olmaktadır. 

1959 yılı bütçesindeki iktisadi kalkınma hiz
metleri grupuna geçiyorum: 

Demokrat Parti Hükümetlerinin, yarının mü
reffeh ve ileri Türkiye'sinin temelini hazırlaya
cak olan iktisadi kalkınmaya programında en ön 
safda bir yer vermiş olduğunu mütaaddit vesile
lerle arz etmiştim. 

İstihsal potansiyelimizi artıracak, ziraat, en
düstri, madencilik, enerji, münakalât ve nafıa sa- • 
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halarmda memleket ekonomisine yeni kıymetler 
kazandıracak mevzular için 1959 bütçeleriyle 
2 091 958 420 liralık bir tahsisat talebolunmakta-
dır. Bu miktar 1958 yılı için kabul buyurulan 
meblâğdan 549 252 250 lira fazladır. 

Bu tahsisatın 153 126 946 lirası v endüstri, 
madencilik ve enerji işleri 777 478 062 lirası zi
raat, 454 809 029 lirası münakale hizmetleri 
206 544 383 lirası da nafıa işleri için teklif olun
maktadır. 

Son sekiz yıl zarfında bütçelerden bu sahalar 
için ceman 6,5 milyar lira tefrik edilmiştir. 

Sosyal güvenlik hizmetleri grupuna gelince: 
Âmme hizmetlerini ifa eden personelin gelir

lerini tezyide ve geleceklerini teminat altına al
maya matuf masraflar karşılığı olarak 1959 büt
çelerinde 340 711 486 liralık bir tahsisat derpiş 
olunmaktadır. 

Harb malûlü, emekli, dul ve yetimlerin hayat 
ve maişet seviyelerinde sıkıntıya mâruz bırakıl-
mamalarını teminen hazırlanan kanun lâyihası 
Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Borç ödeme : 
1939 bütçeleriyle Devlet borçları müretteba

tım karşılamak üzere bütçe lâyihalariyie 
186 006 814-liralık bir tahsisat talep olunmak
tadır. 

Umumi idare : 
Bu hizmetler dışında kalan devlet faaliyet

leri için 1 263 957 116 lira teklif olunmaktadır 
ki, bu miktara memur ve hizmetlilerin aylık ve 
ücretlerine yapılacak zamların karşılıkları da 
dâhil bulunmaktadır. 

Memur ve hizmetlilerin maaş ve ücret tu
tarlarımın bir misli artırı lmaspı derpiş edea 
kanun lâyihası da Yüksek Meclise takdim kı
lınmıştır. Bu suretle âmme hizmetlerinin çeşitli 
sahalarında feragatle* çalışan memur, subay ve 
hâkimlerimize daha müreffeh hayat seviyesi bah

sedilmiş bulunmaktadır. 
Bu münasebetle yüksek huzurunuzda, maaş 

ve ücretlere yapılacak zamlar dolayısiyle bir 
(ücret - fiat) fasit dairesinin tekevvün etmesine 
meydan bırakılmadığına, bilhassa işaret etmek 
isterim. 

Yapılması derpiş olunan bu zamların, denk 
bir bütçe içinde normal varidatla karşılanmasına 
hususi bir dikkat ve itina gösterilmiştir. 
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1. Gelir bütçesi : 
Muhterem arkadaşlarım, 
1959 bütçe lâyihasının gelir ve gider kısmı-

la-rı üzerindeki bu umumi izahattan sonra gelir 
bütçesinin tahliline geçiyorum. 

Her şeyden önce, 1959 yılı gelir tahminleri
nin de eski senelerde olduğu gibi, realist ve ob
jektif esaslara istinaden isabetli bir şekilde te.s-
bitine bilhassa dikkat ve itina gösterildiğine işa
ret etmek isterim. 

Hükümet ve Bütçe Encümenince yapılan titiz 
çalışmalar sonunda, ^959 yılı bütçesi gelir ra
kamlarının 5 980 630 000 lira olarak tahmin ve 
tesbit edildiği yüksek malûmlarıdır. 

Devlet varidatının bünyesi ve arfcş seyri hak-
kında rakamlara müstenit izahata girmeden 
önce, 1959 varidat bütçesinin hususiyetlerini kı
saca belirtmeyi faydalı görmekteyim : 

a) 1955 yılından beri varidat tahminleri 
arasında yer alan 100 milyon liralık Musul pet-
rulleri hissejniz, 1959 bütçesinde varidat kalem
leri arasından çıkarılmıştır. Mezkûr hissenin 1959 
yılı içinde fcsmen veya tamamen tahsili halinde 
yapılacak muamele ise Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası metninde gösterilmiş bulunmakta- • 
dır. 

b) 1 Mart 1957 atrihinden beri 6933 sayılı 
Kanuna müsteniden bir kısım ithalâta tahsis 
olunan dövizler dolayısiyle alınmakta olan Ha
zine hissesinin, Vekiller Heyetine tanınan yet
kiye itsinaden 5 . I X . 1958 den itibaren kjs-
men kaldırılmış bulunduğu malûmdur. Hükü
metiniz bugünkü şartlar muvacehesinde, Hazi
ne hissesinin (Akar yakıtlar haricolmak üzere) 
tamamen kaldırılmasının uygun olacağı netice
sine varmış ve bu maksatla hazırlanan tasarı 
Yüksek Meclisin de tasviplerine iktiran ederek 
27 Aralık 1958 tarihinde kanunlaşmıştır. 

Akar yakıt dışındaki maddelerden Hazine 
hissesinin tamamen kaldırılması ile ithalât hac
mi ve primli ithal kurları muvacehesinde (1 mil
yar lira) civarında bir gelir fedakârlığını göze 
alan Hükümetiniz, bunun ithal eşyaları fiyat- * 
larmda hissedilir bir ferahlık yaratacağına 
kaani bulunmaktadır. 

Yukarda da belirtildiği veçhile, 1959 gelir 
bütçesine Hazine hissesinden sağlanacak vari
dat olarak, sadece akar yakıtlardan alınacak 
Hazine hissesinin tahminî tutarını teşkil eden 
140 milyon lira konulmuştur. 
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e) Kasım ayı sonunda inhisar maddeleri fi

yatlarında yapılan ayarlamanın 1959 varidat 
bütçemize, 1958 yılma nazaran 150 milyon lira 
civarında bir fazla hâsıla sağlıyacağı hesaplan
mış ve ilgili gelir kalemleri bu esaslara göre tes
bit olunmuştur. 

Şimdi 1959 gelir tahminleri hakkındaki mâ
ruzâtıma geçiyorum : 

1959 gelir tahminleri yekûnunu teşkil eden 
5 980 630 000 lira, 1958 malî yılının gelir tah
mini olan 4 475 552 400 liradan % 33,62 nis
petinde 1 505 077 600 lira fazla bulunmaktadır. 

Devlet varidatında görülen bu muntazam ve 
süratli artışta; istihsalde, ticaret hacmi ve ka
zanç imkânlarında elde edilen gelişme ile bir
likte vergi sistemimizin, yapılan çeşitli İslahat 
neticesinde konjonktürü ve millî gelirin yükse
liş seyrini yakından takibedebilir bir hale getiril
miş olmasının da büyük rolü bulunduğu aşikâr
dır. 

Gelir Vergisine ait rakamlar bu hususu kati 
bir şekilde teyidetmektedir. Filhakika; 1952 
yılında Gelir Vergisi tahsilatı 299 milyon lira 
olduğu halde, 1953 te % 31 nispetinde artarak 
394 milyon liraya, 1954 yılında % 34 nispetinde 
bir artışla 532 milyon liraya, 1955 te ise tahsi
lat yekûnu 656 milyon liraya, 1956 yılında 838 
milyon liraya ve 1957 yılında ise 972 milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

1957 yılında 972 milyon lirayı bulan Gelir 
Vergisi tahsilatının içinde bulunduğumuz yılın 
sonuna kadar bir milyar 200?nıilyon liraya yük
seleceği anlaşılmış ve 1959 malî yılı tahmini de 
Bütçe Komisyonunca 1 milyar 470 milyon lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Gelir Vergisi, bu muntazam ve devamlı ge
lişme sayesinde, varidat bütçesi içindeki müs
tesna mevkiini 1951 yılından beri muhafaza et
mektedir. Gerçekten; Gelir Vergisinin varidat 
bütçesi yekûnu içindeki hissesi 1951 yılında 
% 15 olduğu halde, 1952 de bu nispet % 18 e, 
1953 te % 20 ye, 1954 te % 24 e, 1955 yılında 
% 25 e, 1956 yılında ise % 25,22 ye, 1957 yılında 
ise % 25,94 e, yükselmiştir. Bu verginin 1958 yılı 
tahmini olan 1 milyar 150 milyon lira ise Gelir 
bütçesi muhammenatı yekûnunun % 25,69 una 
tekabül etmekte idi. Bu nispet tetkiklerinize 
sunulmuş bulunan 1959 gelir bütçesinde ise 
% 24,5 tir. v 
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Vergi hasılatmdaki bu muntazam gelişmede, 

sanat ve ticaret hayatına yeniden atılan şahıs
larla kurumların sayısındaki devamlı artışın 
büyük hissesi bulunduğu aşikârdır. Hakikaten 
yıllık beyanname veren Gelir Vergisi mükellef
lerinden kâr gösterenlerin sayısı 1951 de 45 774 
ten ibardt olduğu halde bu miktar 1952 de 
54 444 e, 1953 te 62 737 ye, 1954 te 75 024 e, 
1955 te 86 709 a, 1956 da 101 244 e 1957 yılın
da ise 149 842 ye yükselmiştir. 

Beyannamelerinde kâr gösteren Kurumlar 
Vergisi mükelleflerinin adedi de, 1952 de 1 104 
iken mütaakıp yıllarda sırasiyle 1171 e, 1444 e, 
1 472 ye, 1 828 e, 1 962 ye yükselmiş bulunmak
tadır. 

„ Arz ettiğim bütün bu rakamlar Gelir Vergisi 
sistemimizin, zirai kazanç ve esnaf muaflığı gibi 
iki büyük boşluğuna rağmen, sağlam bir mecra 
içerisinde inkişaf etmekte olduğunun en bariz 
delillerini teşkil etmektedir. Bu boşluklardan en 
mühim ve şümullüsü zirai kazanç muaflığıdır. 
Vergi sistemimizin bu noksanlığını berataraf et
mek maksadiyle, yüksek zirai kazançların ver
gilendirilmesine matuf çalışmalar sona ermiş 
olup hazırlanan kanun lâyihası mütalâa için alâ
kalı vekâlet ve kurumlara sevk edilmiştir. 

Şurasını bilhassa belirtmek isterim ki, hazır
lanmış olan tasarı ile zirai işletmelerin tamamı
nın vergilendirilmesi asla hedef tutulmamıştır. 
Bu lâyiha, her şeyden önce (küçük çiftçi) ve 
(küçük zirai işletme) yi muhkem esaslara göre 
tefrik ederek, bunları vergi dışı bırakmakta, 
vergi şümulü içine girebilecek (büyük çiftçi) ve 
(büyük zirai işletme) lejri de meşgalelerinin bün
yesine uygun, basit ve kolay usullerle tekjLif 
sistemini ihtiva etmektedir. 

Bu lâyihanın kanunlaşması ile ihdası tarihin
den beri Gelir Vergisi sistemimizin en mühim 
boşluklarından birini teşkil eden (umumi zirai 
kazanç muaflığı) mevzuu esastan halledilmiş ve 
vergi adaleti hedefine daha ziyade yaklaşılmış 
olacaktır. 

ödenen vergiler bakımından memnuniyeti 
mucibolan diğer bir cihet de, âmme sektörüne 
dâhil müesseseler tarafjndan girişilen geniş çap
taki yatırımlara rağmen, hususi sektörün istih
sal ve imal hacmi yekûnundaki hissesinin daha 
hızlı bir tempo ile artmış olmasıdır. 

Her iki sektör tarafından ödenen ve bir nevi 
istihsal müş'iri olan istihsal vergilerinin karşılaş-
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tırılması da bu müşahadeyi teyidetmektedir. 

Böyle bir mukayese, Devlet sektörü tarafın
dan ödenen Muamele Vergisinin 1956 yılında, 
1951 yılma nazaran % 79 nispetinde artmasına 
mukabil hususi teşebbüs tarafından ödenen Mua
mele Vergisinin % 213 nispetinde fazlalaştığını 
göstermektedir. Bu halin, âmme sektörü müesse
seleri tarafından girişilen geniş yatırım ve ıslah 
hareketlerine rağmen elde edilmiş bir netice ol
duğu göz önünde tutulursa, hususi sektörün 
fiilî istihsal ve imal hacminin son senelerde ne 
büyük bir artışa mazhar olduğu kendiliğinden 
anlaşılır. • ~~ 

1950 yılından beri yapılan çeşitli ıslâhat ame
liyeleri neticesinde bir taraftan artan Devlet 
masraflarını daha geniş ölçüde karşılıyacak ve
rimli bir vergi sistemi kurulmasına çalışılırken 
diğer taraftan da Vasıtalı ve Vasıtasız vergileri
miz arasında, memleket şartlarına uygun bir 
nispetin temin ve muhafazasına itina edildiği 
malûmdur. 

Vergi sistemimiz bu bakımdan incelendiği 
ı 

takdirde, 1951 senesinden beri, Vasıtasız Vergi
ler lehine her yıl biraz daha müsait bir seyir ta-
kibeden Vasıtalı - Vasıtasız vergiler nispetinin 
1959 yılı tahminlerinde bu seyirden biraz inhiraf 
ettiği görülmektedir. Bu da esas itibariyle, te
min edilen dış yardımlar dolayısiyle, ithalât 
hacminin artması ile müterafik olarak primli 
kurlar üzerinden alınan Gümrük ve İthalât İs
tihsal Vergisine ait 1959 yılı tahminlerinin bir 
evvelki yıla nazaran ehemmiyetli miktarlarda 
yükselmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Bu yeşile ile 1957 malî yılı başında meriyete 
girmiş bfen Gider Vergileri Kanununun 2 yıla; 
yaklaşan tatbikat neticelerinden de bahsetmek 
isterim. 

Bilindiği gibi, evvelce müteferrik ve dağınık 
metinler halinde tatbik edilegelen vasıtalı ver
gilerimizin bir çoğu, daha yeni ve modern esas
lara bağlanarak, Gider vergileri Kanunu manzu
mesi içinde toplanmış ve bu meyanda, sanayimi
zin gelişmesine hakiki bir engel teşkil eden Mu-' 
amele Vergisi de ilga olunmuştur. 

Gider Vergileri Kanunu içerisinde eski" Mu
amele Vergisi yerine ihdas olunan dahilî istih
sal Vergisi sisteminin 2 yıllık tatbikatı, eğerek 
sanayiimize uygunluğu, gerekse sağladığı ttıâsıla 
bakımından tamamen müspet neticeler vermiştir. 

309 -



I : 40 20.2 
Filhakika, Muamele Vergisi zamanında, bu ver
giden kaçmak için küçük cüzüta*mlara bölün
müş olan san'at kollarının, Gider Vergileri Ka
nununun tatbikatından sonra, bir toparlama ve 
birleşme safhasına girdikleri açıkça müşahade 
olunmuştur. 'Buna mukabil bu 2 yıl içinde mez
kûr verginin Devlet Bütçesine sağladığı vari
dat, her yıl artan bir seyir takibetmiştir. Nite
kim, Dahili İstihsal Vergisine tekabül eden 
kaynaklardan 1956 yılında 343 milyon lira gelir 
sağlanmış iken, Gider Vergileri Kanununun 
ilk tatbik yılında 'bu miktar 357 milyon liraya, 
1958 yılında 470 milyon liraya yükselmiş; 1.959 
yılı için ise mezkûr miktar 540 milyon lira ola
rak tahmin ve tesbit olunmuştur. 

Gider Vergileri Kanununun tatbikatı Vekâ-
letimizce dikkatle takibedilmiş ve ıslaha muh
taç bazı küçük noktalar tesbit olunmuştur. 
Bu hususlar bir tadil tasarısı Ihalinde Yüksek 
Meclise getirilecektir. Devlet gelirleri ile ilgili 
maruzatıma son vermeden önce: Veraset ve İn
tikal Vergisini yeni esaslara bağlıyan kanun 
lâyihası ile, serbest hesap mütehassısları ka
nun lâyihası ve Gelir Vergisi ile Vergi Usul 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren tasarı
ların Yüksek Meclis encümenlerinde tetkik saf
hasında bulunduğunu da belirtmek isterim. 

Çok muhterem arkadaşlarım. 
İzahatım burada nihayete ermektedir. 
İçinde bulunduğumuz iktisadj ve malî şart

larımızla yine bu şartların icabettirdiği tedbir
lerimizi ve yarının daha büyük ve daha mesut 
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Türkiyesine bir an önce kavuşmak için sarf et
tiğimiz gayretleri belirtmiye çalıştım. 

Asırlardanberi mühmel bırakılmış aziz vata
nımızı her sahada teçhiz ederek iktisadi istiklâ
limizin daha emniyetli bir hale getirilmesi esas 
Sıedefimizi teşkil etmektedir. Bu hedefe doğru 
ilerleme gayretlerimiz şüphe yok'ki sadece bütçe 
için rakamlarla kabili ifade değildir. Amme 
sektörünün diğer müesseseleri, ve bihassa geliş
mesi için bütün temel tesislerini ve iklimini 
meydana getirmek üzere büyük emekler sarf-
ettiğimiz hususi teşebbüs, iktisadi hayatımızın 
sağlam temeller üzerinde yeniden kurulması ve 
inkişafı hususunda büyük ve kudretli müessir
ler haline gelmiştir. Bunların kendi sahalarında 
ve memleket yararına teşebbüs ve faaliyetleri 
azimle ve hızla devam etmektedir. 

Bütün bu gayretler ve emekler bize tebşir 
ediyor ki, daha mesut yarınlar ve büyük Tür
kiye artık uzaklarda değildir. 

Halkımız, lâyık olduğu refah seviyesine, 
ula'şarak yuvalarında daha mesut yaşama* imkâ
nına kavuşmanın arifesıindedirler. 

1959 bütçesi de, bundan evvelki bütçelerde 
olduğu bibi, değerli tetkiklerinizle mükemmele-
şerek memleket hayrına hizmet edecektir. Buna 
inanıyor ve şimdiden şükranlarımı arz ediyo
rum. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar.) 

KEİS — Celseye 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,04 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 18,17 

REÎS — Reisvekili Mahmut Goloğlu (Trabzon) 

KÂTİPLER : [Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Attüâ Konuk (Antalya) 

RElS — Umumi müzakereye başlamadan ev
vel söz alan arkadaşların sıralarını okuyorum; 

Grup sözcülerinden ayrı olarak şahsan söz 
almış olan arkadaşların sıraları: ' 

Zeyyat Mandalinci 
Hıfzı Oğuz Beketa 
Mükerrem Sarol 
Suphi Baykam 
ilhan Sipahioğlu 
Osman Bölükbaşı 
Hikmet Bayur 
Hamza Eroğlu 
Mazhar Şener 
Hasan Tez 
Himmet ölçmen 
Hüseyin Balık 
Burhanettin Onat 
Sırrı. Atalay 
Halûk Timurtaş 
Fericl Melen 
Osman Kapani 
Mehmet Hazer 
Şevki Erker 
Vacid Asena 
Osman Canatan 
Nazlı Tlabar 
Hayri Çopuroğlu 
Fahri Ağaoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
Yalçın Kocabey 
Hasan Değer . i 
S im Hoeaoğlu 
Ferda Güley " 
Hasan Erdoğan / 

M. Kemal Küçüktepepınar 
Rıza Tekeli , 
Emin Soysal 
Sefer Eronat 

Söz, C. H. P. Meclis Grupu adına ismail Rüş
tü Aksal'indir. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. Sıranın tertip ve 

'tanzimi hakkında. 
RElS — Buyurun, efendim. 
KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlamadan ev
vel, içtüzüğün 85 nci maddesinin birinci fıkra
sını okumama müsaadenizi rica ederim. «Söz, 
talep ve kayıt sırasına göre verilir» diyor. Ve
rilebilir demiyor. Bu hususa dikkat nazarları
nızı celbetmek isterim. Bu, âmir bir hükümdür, 
Riyasetin buna uyması mecburidir. Bendeniz 
bütçe dağıtıldığı gün Meclis Umumi Kâtibine 
yazılı olarak bütçenin tümü üzerinde söz istedi
ğimi Grup odacısı Abdullah Efendi vasıtasiyle 
bildirdim. Bir iki saat sonra Umumi Kâtip Re-
fet Sezen'i odasında gördüm ve Abdullah Efen
dinin kendisine söz talebime dair yazıyı getirip 
getirmediğini sordum, «Evet Abdullah getir
di» dedi. Peki benden evvel söz alan var mı, 
kaçıncıyım dedim. Sizden evvel yedi sekiz me
bus var, dediler. Şimdi 26 ncı' sıradayım. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sen yanlış 
anlamışsın. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Evet, Sayın Orta Reis. Bugün Refet Sezen 
Beyefendi- dairelerinde kızarıp bozararak söyle
diler. Kendilerine esef ettim. 

RElS — Karşılamayalım efendim; Başkan
lık cevap verecektir. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Bu mevzuda iki husus üzerinde konuşacağım. 

Birincisi, Meclis Umumi Kâtip unvanını ta
şıyan insanın milletvekillerine karşı daha say
gılı, daha doğru cevap vermesi iktiza eder. 
Başkanlık Divanının, Başkanın nazarı dikkati
ni bu noktaya celbederim. 
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İkincisi, niçin tefrik gözetilir? Meclis İçtü

züğünün, bizzat kendilerinin yaptığı, riayeti 
mecburi olan hükümleri Başkanlık Divanınca 
hiçe sayılır. Bunu anlamıyorum... Bir kanunun, 
bir nizamnamenin müessiriyetini temin, onu ya
pan, onu tedvin eden heyetlerin, meclislerin 
memlekette uyandırdığı saygı ile mütenasip ol
ması ile mümkündür. Başkanlık Divanı kendini 
seçen insanlara bu şekilde, gayrimüsavi, gay
ri âdil muamele yapmakta devam ederse, Yük
sek Meclisin itibarını yükseltici bir harekette bu
lunmuş sayılmaz. Bunu bu millet önünde ifa
de etmek ve bundan sonra bu gibi hareketlerin 
önüne geçilmesi hususunu Yüksek Meclise arz 
etmek vazifemizdir. 

Saniyen, bütçenin umumi heyeti için söz is-
tiyen arkadaşların isimleri okundu. Niçin di
ğer bütçelerde söz istiyenlerin isimleri okunmaz, 
niçin arkadaşlara söz sıralarını bilme imkânı 
verilmez? Arkadaşlar, Meclis murakabesinin 
tam ve kâmil olarak yapılabilmesi şartı, sıraya 
tam mânasiyle riayet edilmesi ve sözlerin talep 
sırasiyle verilmesi ile mümkün olur. Kanunla
ra, nizamlara ve kendi yaptığımız, tedvin et
tiğimiz esaslara milletin riayeti, itibarı da o nis
pette olur. Bu itibarla Meclis Başkanlık Diva
nını vazifesini tam olarak yapmamış telâkki et
mekteyim, ve bu şekilde hatalarında ısrar etme
melerini istirham ediyorum. 

RElS — Riyaset Divanı, söz alan arkadaş
ları bir liste halinde tesbit etmiştir. Ancak tat
bikat bugüne kadar bâzı şekiller göstermiştir. 
Bâzı arkadaşlar gününden evvel söz istemekte, 
bâzı arkadaşlar da ruznameye girdikten sonra 
söz talebetmektedirler. Halbuki Dahilî Nizam
namemiz gündeme girdiği andan itibaren söz 
kaydedilir demektedir. __ Bunun içindir ki daha 
evvel söz istiyenlerle gündeme girdikten sonra 
söz istiyenleri, Riyaset Divanı, hiçbir tercih 
yapmaksızın, bir 'sîra dâhilinde tesbit etmek
tedir. Müsterih olsunlar, Riyaset Divanı hiçbir 
zaman arkadaşımızın bahsettikleri yola gitme
miştir ve gitmiyecektir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Maalesef git
miştir. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

R E İ S — Buyurun efendim. 
EMİN SOYSAL (Maraş) —Ben de usul hak

kında söz istiyorum, Reis Bey. 
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| AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, usul meselesi olarak 85 nci madde 
üzerinde konuşan arkadaşımızı dinlemiş bulunu-

" yoruz. Hakikaten 85 nci maddenin ikinci fıkrası-
na göre söz sıra ile kaydedilir ve verilir. Riyase
tin de ifade ettiği gibi, bütçe müzakerelerinde da-

G ima gruplar adına listeler Umumi Kâtipliğe gel
mektedir. Takdir buyurursunuz ki/halen iki grup 
halinde çalışıyoruz. Bir tek grupun listesi olur 
da, diğer grupun listesi olmaz mı? Reis Beyefen
dinin ifade ettiği gibi, söz celse içinde talebedilir-

. se, o takdirde Reis Bey sıra ile söz istiyen arka
daşlarımıza sözü vermektedir. Bu itibarla, Riya
set Divanının muhatap tutarak Riyasetin 85 nci 
maddenin tatbikinde bir hatasının mevcudolduğu 
şu anda asla mevzuubahis değildir, 

Ne kadar konuşulursa konuşulsun 85 nci 
madde gereğince Riyasetin hattı hareketi, bütçe 
müzakerelerinde bugüne kadar tatbik edilen usu
lün aynıdır. Riyaset, bunda yüzde yüz haklıdır. 
Hele celseyi idare eden arkadaşımız hiçbir suret
le buna muhatap değildir. Zira, tevhit grupların 
listesine göre Kâtibi Umumilikçe yapılmaktadır. 
Kâtibi Umumiliğin müracaatleri sıra ile kaydı ta
biîdir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reisvekili Beyefendinin ifade ettikleri gi
bi bir tarafsızlık olup olmadığını anlıyabilmemiz 
için lütfen şu müracaatleri tarih sırasiyle okuyu
nuz. 

RElS — Şu noktayı arz edeyim: Diğer Ve
kâlet bütçeleri üzerinde söz sıraları da tesbit edil
miştir, liste mevcuttur, fakat şu anda yanımızda 
değildir. Vekâlet bütçeleri ve heyeti umumiyesi 
üzerindeki söz sıralarını öğrenmek istiyen arka-

' daşlarm inikat sonunda müracaat etmelerini rica 
ederim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Maliye Vekili
nin konuşması radyo ile yayınlandı. Muhalefet 
Sözcüsünün konuşmasını radyo ile yayınlanması
nı rica ederim, t 

REİS — Bahsettiğiniz husus senelerden beri 
mevzuubahsolmuş ve icraya ait bir iş olduğu için, 
Divanı Riyasetin ilgisi olmadığı beyan edilmiş
tir. Bundan böyle bu husus Riyasetçe nazarı dik
kate alınacaktır. 

Buyurun İsmail Rüştü Aksal, C. H. P. Mec
lis Grupu adına. 
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C. H. MECLİS GBUPU ADINA İSMAİL 

RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, sizi bu geç zamanda mümkün olduğu ka
dar az işgal etmeye çalışarak C. H. P. si Meclis 
Grupu'adına 1959 bütçesi üzerindeki, görüşleri
mizi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1959 bütçesinin Yük
sek Heyetinizde tetkik ve müzakeresi, geçmiş yıl
ların bütçelerine nazaran tamamen farklı iktisa
di ve malî şartlar içinde cereyan etmektedir. Bi-

•• lindiği gibi, 1958 bütçesinin kabulünden sonra, 
Ağustos başında gerek yabancı memleketlerle olan 
malî münasebetlerimizle' gerek iktisadi* ve malî 
hayatımızda derin tesir ve tepkiler yaratan ehem
miyetli hâdiseler vukubuldu ve kararlar alındı. 
Hükümet, bu hâdise ve kararları, iktisadi ve malî 
sahada ulaşılan «yeni merhale» nin mesut neti
celeri olarak ilân etmekte ve şimdiye kadar taki-
bedegeldiği politikanın muvaffakiyetine bir de
lil olarak ileri sürmektedir. Hakikatte ise, bu hâ
diseler, yıllardan beri başta C. H. Partisi olmak" 
üzere muhalefet tarafından zamanında yapılan 
tenkid ve ikazlara rağmen, Demokrat Parti Hü
kümetlerince ısrarla takibolunan hatalı ve basiret
siz politikanın, sonunda tâm bir mahkûmiyetle 
neticelendiğini, enfilâsyonu bertaraf ve iktisadi 
hayatta temelinden sarsılan istikrarı yeniden te
sis etmek maksadiyle alman kararlar ise, mahiyet, 
muhteva ve hedefleri itibariyle memlekete çok pa
halıya ve vatandaşa ağır fedakârlıklara mal olan 
bir «tasfiye hareketine» girişildiğini bütün acılı
ğı ve açıklığı ile önümüze sermiş bulunmaktadır. 

. Filhakika 1954 - 1955 yıllarından itibaren 
belirli bir hal almaya başlıyan enflâsyon hare-
ffeeti, son yıllarda iktisadi hayatımızı ve içtimai 
bünyemizi, dı§ memleketlerle 'olan malî müna
sebetlerimizi temelinden sarsacak bir hız ve ge-

#nişlik aldı. iktisadi hayatımız devamlı ve şid
detli a;nflâsyonun, iç fiyatlar ve istihsal üzerin
de olduğu kadar, tediye muvazenesi üzerinde de 
vahîm inikaslar yapan kritik bir safhasına gel
di. Bu hal, bütün ekonomimizi alt - üs't edecek 

- ve gelişme imkânlarını baltalıyacak bir tehlike 
arz etmeye başladı. 

Muhterem arkadaşlarım, son 8 yıldan beri 
elde ettiğimiz geniş dış imkânlara, çok müsait iç 
ve dış şartlara rağmen, iktisadi ve malî (hayatı
mız .sonunda memlekete çok pahalıya, vatanda
şa büyük sıkıntı ve ıstıraplara mal olan 'enflâs
yon fasit dairesinin içine masıl ve niçin sürük-
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lendi? C.H.P. olarak senelerden beri bu kürsü
den ifade ötmeye çalıştığımız ve son defa alın
mak zorunda kalman kararlarla da sabit oldu
ğu ıgibi, bunun cevabını her şeyden önce D.P. 
Hükümetlerince bilhassa 1954 - 1955 yıllarından 
itibaren takübedilen bütçe politikasında, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin açıklarının finansma
nında ve nihayet son zamanlara kadar, iktisadi 
ka'lkmm'anın hem sebebi ve ihem de neticesi ola
rak 'gösterilmek istenen enflâsyonist kredi po
litikasında aramak lâzımdır. 

Filhakika 1954 yılından itibaren sadece pro
paganda maksadiyle umumi efkâra denk olarak * 
takdim edilen ve -Büyük Mecliste bu yolda mü
dafaası yapılan bütçeler, her yıl büyük açıklarla 
sona ermiştir. Nitekim kesin hesaplara, ve Hazi
ne hesabı umumisine göre, hususi kanunlar mu
cibince sağlanan krediler ve istikraz hasılatı 
haricolmak üzere, münhasıran Hazine mevcutları 
ile kapatılan bütçe açıkları :' 

1954 te 173 milyon lira, 
1955 te 160 » » 
1956 da 182 » » 
1957 de 196 » liraya baliğ olmaktadır. 
Hazine mevcudunun, aslında geniş ölçüde 

Merkez Bankası avanslarından ibaret, olduğu 
malûmdur. Nitekim, yıldan yıla artan bütçe 
açıklanna muvazi olarak, Merkez Bankasının 
Hazineye açtığı kısa vadeli avanslar da sürat
le yükselmiş ve Ağustos Î958 başında bu avans
ların yekûnu 665 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Konuşmamda 4 Ağustos 1958 kararlarına 
tekaddüm eden devrede memleketin içinde bu
lunduğu iktisadi şartları, tarihleri itibariyle 
belirtmeye çalışıyorum. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzerleri 
müesseselerin ihtiyaçlarının Merkez Bankası 
emisyonları ile karşılanması : 

Keza İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselerin son yıllarda büyük miktarlara 
baliğ olan ihtiyaçları da yine geniş ölçüde 
Merkez Bankası emisyonları ile karşılanmıştır. 
Nitekim, bu müessese ve teşekküllerin sadece 
Hazine kefaletini haiz bonolarla Merkez Ban
kacından doğrudan doğruya çektiği paralar, 
Ağustos 1958 başında 2 milyar 448 milyon li
raya yükselmiştir. Demek ki, bütçe açıkları 
için Hazine'nin Merkez Bankasına borçlandığı 
miktarla birlikte umumi yekûn Ağustos 195.8 
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başında 3 milyar 113 milyona baliğ olmuştur. 
Buna mukabil, Hazine ile iktisadi Devlet Te
şekkülleri ve benzeri müesseselerin Merkez Ban
kasına borçlarının yekûnu, 27 Mayıs 1950 de 

jı sadece 774 milyondan ibaret olduğuna "göre, 
son sekiz yıl zarfında bu mahiyetteki borçlan
malarda 2 milyar 339 milyon lira gibi muazzam 
bir artış kaydedilmiştir. 

Fakat mevzuun üzerine biraz daha yadın
dan eğildiğimiz takdirde meselenin bu kadar
la da kalmadığını görmekteyiz. Demokrat Par
ti hükümetleri bilhassa 1955 ten bu yana âm
me- sektörü dediğimiz iktisadi Devlet Teşek
külleri ve benzerleri müesseselerin ihtiyaçları 
için Merkez Bankası emisyonlarına müracaatın 

1 genişliğini umumi efkârdan perdelemek rnak-
sadiyle yeni bâzı usullere müracaat etmekten 
de geri kalmamışlardır. 

Filhakika, Merkez Bankası vaziyet7cetvel
lerinde; «Diğer ticari senetler», başlığı altın
daki yekûnların bilhassa 1954 yılından itibaren 
devamlı şekilde yükseldiği dikkati çekiyor. Fa
kat bunun mahiyetine, nüfuz etmek mümkün 
olamıyor. Nitekim, 1954 başında sadece 258 
milyon liradan ibaret olan bu senetlerin yekû
nunun, 1958 Temmuz ayı başında 827 milyon 
liraya yükseldiği görülmektedir. Bu miktarın 
670 milyon lirası da iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin ve benzeri müesseselerin borç senetleri
ne tekabül etmektedir. 

Yine son yıllarda Merkez Bankası vaziyet 
cetvellerinde diğer bir kalem «Tahvil üzerine 
avans», yekûnunun süratle kabardığını görme
mek mümkün değildir. Nitekim, 1954 yılı ba
şında sadece 51 milyon liradan ibaret olan tah
vil üzerine avanslar, Temmuz 1958 başında 380 
milyon liraya yükselmiştir. Bu yekûnun 359 
milyon lirası da yine iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri müesseselere aittir. 

Dahası var, yine Merkez Bankası vaziyet 
cetvellerinde ticari senetler bölümünde görülen 
Tarım Satış kooperatiflerine ve Şeker Şirketine 
ait senetler de sön yıllarda dikkati çekecek bir 
nispetde artış kaydetmiştir. Nitekim, Tarım Sa
tış kooperatiflerine ait senetlerin yekûnu 1954 
yılı başında sadece 54 milyon lira iken, 1058 

'- Temmuzunun başında 603 milyon liraya, keza, 
Şeker Şirketine ait senetler 1954 yılı başında 
sadece 73 milyon lira iken Temmuz 1958 yılı 
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başında 303 milyon liraya yükselmiştir. Bun
lardan Tarım Satış kooperatiflerinin Hükümet
çe takibedilen fiyat politikasının neticesi ola
rak birikmiş zararlarının yekûnunun' 350 mil
yon lira olduğu geçen yıl bütçe komisyonun
da yapılan müzakereler sırasında Ticaret Ve
kili tarafından açıklanmıştır. Şu halde, bu te
şekküllerin Merkez Bankasına borçlu oldukları 
603 milyon liradan en az 350 milyon lirasının 
birikmiş zarar karşılığı olduğu anlaşılmakta
dır. Şeker Şirketine ait borçların ise, geniş öl- * 
güde bu müessesenin yatırım ihtiyacı için alın
dığı malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar; rakamlara dayana
rak yapdığımız açıklamalar göstermektedir ki, 
yıldan yıla artan bütçe açıklarını kapamak, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müessese
lerin zararlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıla-
malk için Merkez Bankasına borçlandıkları mik
tar Temmuz 1958 'başında 5 milyar lira civarına 
yükselmiştir, işte bilhassa 1954 ten sonra Mer
kez Bankasının âmme sektörünün ihtiyaçları 
için yaptığı bu ıgeniş emisyonlardır ki, enflâs
yon hareketini doğuran ve onu gittikçe körük-
liyen 'başlıca âmil olmuştur. * 

Asıl dikkate şayan olan nokta, gerçek duru
mu perdelemek için Merkez Bankasına borçlan
malarda yeni usullere başvurulmuş 'olmasıdır. 
Demokrat Parti 'Hükümetlerini (bu değişik nne-
fodlara sevk eden endişeler malûmdur. Evvelâ, 
muhalefet yıllarında Ibu 'kürsüden bu mevzu ile 
ilgili olarak yapılan ağır tenkidler bir yana, 
1950 - 1954 yılları bütçe gerekçelerinde ve büt
çe nutuklarında bugünün Maliye Vekili tara
fından, hem maziye hücum etmek, ve hem de 
tâkib ettikleri politikanın ne 'kadar «sağlam ol
duğunu belirtmek maksadiyle yapılan taaihlhüt-
ler 'kendilerini müşkül duruma sokmaktadır. Bu 
'beyanlarda, Hazine ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin ihtiyaçları için Merkez Bankam emisyon
larıma başvurmanın vahim neticeleri açıkça ilân 
ediliyor ve enflâsyonu doğuran ve Ikörükliyen 
hu gibi yollara müracaat edilmediği ve edilmi-
yeceği 1953 bütçesinin müzakeresinde hu 'kürsü
den şu ifadelerle resmen taalhhüdediliyordu : 
«Hükümetiniz, enflasyonca bir politika takibi 
şöyle dursun, enflâsyoncu tesirlere meydan ver
memeyi vazifelerinin başında addetmektedir. 
Hazine ve iktisadi Devlet Teşekküllerince 1950 
senesine kadar geniş mikyasta kullanılmış olan 
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Merkez Bankası avanslarına son verilmesi', esOri 
yıllardan müdevver Hazine kefaletini 'haiz bo
nolar tutarının 'konsolide edilerek yıllık taksit
ler halinde ödenmesine 'karar verilmesi, bu 'hu
susta aldığımız tedlbirler cümlesindendir;» Yine 
aynı Maliye Vekili, 1954 bütçe nutkunda, bu 
mevzu ile ilgili olarak Büyük Meclis (huzurunda 
şu teminıaitı veriyordu : «Mütaaddit vesilelerle 
de ifade edildiği üzere, Hükümetinizin mesuliyet 
devresi zarfında emisyon meSkanizması Devlet 
sektörünün bütçe açıiklarmın 'kapatılması ve İk
tisadi Devlet 'Teşekküllerinin uzun vadeli yatı
rım ihtiyaçlarının karşılanması gibi maksatlarla 
asla işletilmemiştir. Bu bususta aldığımız pren
sip 'kararı sadakatle tatbik edilmektedir, istik
balde de bu esasa titizlikle riayet olunacaktır. 
Ayrıca, daha evvelki yıllarda ..İktisadi Deivlet 
Teşeikküllerinin yatırını ihtiyaçları için çıkarıl
mış olan Hazine (kefaletine ait bonolardan mü
tevellit dalgalı borçların tesviyesi ve 'konsolide 
edilmesi mevzuundaki çalışmalara ebemmiyetle 
devam edilmektedir.» 

Sayın Cum'hurba^kanı da, her halde Hükü
metin bu mevzudaki prensip kararından mül-
bem olarak daba evvelki laçış .nutuklarından bi
rinde, bütçe açıklarının Merkez ıBan'kası emiş-, 
yonları ile *karşılanimasımdan doğabileee,k vaba-
meti aynen şu sözlerle belirtiyorlardı : 

«(Bir memle'kette para politikasının zararlı 
bir istikamet alması, bütçe masrafları için emis
yon ile başlar. Enflasyon, memlerketleri iflâsa 
sürükler. Deflasyon da memleket iktisadiyatını 
akamete uğratır. Her üçü de ayrı ayrı iktisadi 
ve malî felâketin ana 'kaynağıdır. Biz, memleket 
hesabına bunlardan uzak kalacağız.» 

Görülüyor ki, pek yatkın bir geçmişte bu kür
süde metmle'ket ekonomisi için (bir felâket telâk
ki ettikleri emisyonu doğuran ve 'körükliyen 
başlıca âmil olaralk kabul ıve malhlkûım ettikleri 
membalara geniş ölçüde başvurduklarını, kıs
men olsun perdeliyebilmek için, son zamanlarda 
kapalı usullere başvurmak zorunda kalmışlar
dır. Bu yollara baş/vurmalarının bir diğer se
bebi, bprç miktarının noksan (gösterilmesi gay
retidir. Bu suretle «Âmme sektöründe milyar
larca liralık yatırım yapmamıza mu'kabil, borç-
lar^bir itidal dâhilinde seyretmelktedir» propa
gandası yürütülmek istenmiş ve bâlâ da isten-
me'ktedir. Bu noktaya ileride Devlet borçlarının 
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tahlili sırasında ayrıca we daiha teferruatlı bir 
şekilde temas edeceğiz. 

Bütün bu metotlarla (gerçekleri Ibir müddet 
perdelemeik mümikün olabilmişse de, memleketi, 
vahametini va'ktiyle bu kürsüden bizzat ilân et
t ikleri 'bu sa'kat politikanın bugün karşılaştığı
mız ağır neticelerinden korumak mümtkün ola
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Âmme sektörü ihtiyaçlarının bilhassa 

1954 -1955 yıllarından iitbaren geniş ölçüde 
Merkez Bankası emisyonları ile karşılanmasının 
neticesi olarak, emisyon hacmi da son yıllarda 
artan bir hızla yükselmekte devam etmiştir. 

Nitekim, istihsalin ve reel millî gelirin ol
dukça hızla arttığı, dış ticaretimizin geliştiği 
1949 -1953 yılları arasında Merkez Bankası 
emisyonları yıl sonları itibariyle 893 milyondan 
bir milyar 414 milyona yükseldiği, diğer bir 
ifade ile 4 yıl zarfında sadece 521 milyon lira
lık bir artış kaydettiği halde, reel millî geliri
mizin duraklama veya pek cüzi bir artış göster
diği, dış ticaretimizin daraldığı 1954 - 1958 
yılları arasında Merkez Bankası emisyonu 1 mil
yar 414 milyondan 3 milyar 920 milyon liraya 
yükselmiştir, Ağustos itibariyle. 

Asıl dikkate şayan olan nokta, emisyon hac
minin 1954 başından itibaren yıllar itibariyle 
artan bir hızla yükselmesidir. Nitekim, 1953 so
nundan 1954 sonuna kadar sadece 60 milyon 
liralık bir artış kaydeden emisyon hacmi, 1955 
yılında 534, 1956 yılında 517, 1957 yılında ise 
674 milyon lira artmıştır. 1957 sonundan 4 Ağus
tos 1958 tarihine kadar geçen - yani bugün Sa
yın Maliye Vekilinin hükümet programına isti
naden istikrar politikasına istinadettiğini ifade 
ettiği - yedi aylık devrede artış miktarı ise 628 
milyon lira gibi rekor bir seviyeye çıkmıştır. 
Umumi tedavül hacminin seyri de aynı mahiyet
tedir. 

Bilhassa 1954 yılından itibaren her yıl bü
yük açıklarla sona eren bütçelerin Merkez Ban
kası avansları ile kapatılması, keza İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve benzeri müesseselerin ihti
yaçları için her • yıl artan bjr ölçüde ve çeşitli'', 
şekillerde Merkez Bankası emisyonlarına müra
caat dilmesi ve nihayet banka kredilerinin ala
bildiğine* kabarmasının neticesi olrak, piyasaya 
akıtılan para munzam bir talep yaratarak fi
yatlar üzerinde büyük bir tazyik icra etmeye 
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başlamış ve fiyatların her yıl artan bir hızla 
yükselmesine sebebolmuştur. Resmî fiyat en
dekslerinin, çeşitli sebeplerle hakiki durumu ak
settirmekten ne kadar uzak olduğu hepimizce 
malûmdur. Bununla beraber, resmî endekslerin 
tetkiki dahi, bize son 4 - 5 yılda ve hususiyle 
arkada bıraktığımız 1958 yılında fiyatların na
sıl başlarını alıp yükseldikleri hususunda, nakıs 
da olsa bir fikir verecek mahiyettedir. 

Filhakika, 1948 yılı 100 itibar edilmek üzere 
1953 te yani atadan geçen 5 yıl içinde, sadece 
% 12 artan Ankara geçinme endeksine dâhil 
fiyatlar, 1958 senesi sonunda yani 1953 ten hu 
yana geçen ikinci 5 yıl zarfında % 102 bir ar
tış kaydetmiş, bir mislinden fazla yükselmiştir. 
Yalnız son bir sene zarfındaki artış ise, % 26 
gibi rekor bir rakama baliğ olmuştur. 

Diğer taraftan İstatistik Umum Müdürlü
ğünce, 1955 yılı başlangıç yani yüz addedilmek 
üzere 137 madde üzerinde hazırlanan geçinme 
endeksine göre ise, durumun vehameti daha da 
göze çarpacak bir mahiyet arz etmektedir. Ni
tekim, bu endekse göre fiyatlar 1958 in 1 nci 
ayma nazaran Aralık sonunda % 37,8 artış 
kaydetmiştir. Arkada bıraktığımız yıl içinde 
fiyatlardaki yükselişin vehametini drjia iyi be
lirtmiş olmak için, sadece 1958 yılı içimde geçin
me endeksine dâhil fiyaltardan vâki olan artış 
nispetinin, 1948 den 1953 yılma kadar geçen beş 
yıl içinde kaydedilen artışın 3 mislinden fazla 
olduğuna bilhassa işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Verdiğimiz kısa izahatla belirtmeye çalıştı

ğımız üzere, takibettikleri iktisadi ve malî poli
tika ile enfilâsyon hareketini bizzat yaratan ve 
bunu devamlı şekilde körükliyen D. P. hükü
metleri, bir taraftan da hayat pahalılığından 
bunalan vatandaşlara karşı fiyat yükselişlerinin 
vebal ve mesuliyetini yükliyecek bir omuz ara
maktan da geri kalmamışlardır. Bu maksatla 
Millî Korunma Kanununun hükümleri 1956 ya
zında şiddetlendirilerek bütün hıziyle tatbik 
mevkiine konulmuştur. Enflâsyonu doğuran ve 
körükliyen hakiki memba ve faktörleri kurut
madan ve bunu sağlıyacak gerekli iktisadi ve 
malî tedbirleri almadan, Millî Korunma Kanu
nuna dayanarak fiyatların yükselmişine mâni 
olmak ve piyasada mal bolluğu yaratmak yo
lundaki iddiaların ve betbaht tecrübelerin ne-
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tieesi malûmdur. Filhakika, bu kanuna daya'ni-
larak girişilen fiya,t murakabesi ve tevzi sistemi 
pek az sonra maliyetlerin ' süratle artmasını, 
fiyatların evvelkinden daha büyük bir hızla 
yükselmesini, piyasanın gayritabiî mecralara sü
rüklenmesini, karaborsanın içtimai bünyemizi 
tahribedecek bir genişlik kazanmasını intacet-
miştir. Muhalefet tarafından zafcnanmda yapı
lan haklı ve yerinde ikazlara nasıl yüksek per
deden meydan okunduğu da hatırlardadır. Nite
kim, Millî Korunma Kanununun bütün hızı ile 
tatbikine girişildiği günlerde, Sayın Başvekilin 
meşhur radyo konuşması hâlâ kulaklarımızda 
çınlamaktadır: «Ucuzluk devam edecektir, fi
yatların daha da düşürülmesi hususunda ted
birlerimiz birbirini takibetmektedir. Ucuzluk 
devam etmiyecektir, mal darlığı yaratacaktır 
diye zararlı telkinler yapîftakta olan bedbaht
ları mutlaka yalancı çıkaracağız» Talihin ne 
garip bir cilvesidir ki; o tarihten bu yafeıa kar
şılaştığımız realitelerin fiilî - ve katî tekzibi bir 
tarafa, bu iddiayı yapan Hükümet Reisinin 
altında imzası bulunduğu 1959 Bütçe gerekçe
sinde Millî Korunma Kanunu hakkında verilen 
son hüküm şudur: «Millî Korunma Kanununun 
maliyetleri artırıcı ve iç ticareti engelleyici tat
bikatına son verilecektir». Bizim bu cidden ib
ret verici hüküm karşısında ilâve edecek sözü
müz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti 
Hükümetlerinin sebeplerimi ve seyrini açıkla
maya çalıştığımız enflâsyoncu politikası, dış 
ticaretimiz ve tediye muvazenemiz üzerindeki 
menfi tesirlerini göstermekte gecikmemiştir. 
Nitekim 1953 yılında 1 milyar 108 milyona ka
dar yükselen ihracatımız, o tarihi takibeden 
yıllarda ortalama 850 ilâ 950 milyon lira ara
sında sabit kalmıştır. Arkada bıraktığımız 1958 
yılında ise, ihracatımız - bu sene çok şükür 
Allah verdi - 738 milyon,-lira ile 1950 seviyesine 
düşmüştür. Keza hazır imkânların bol, dışar-
daki ticari itibarımızın henüz sarsılmadığı 1962 
yılında 1 milyar 556 milyona yükselen itha
lâtımız, o tarihten itibaren devamlı şekilde aza
larak 1958 de 882 milyon liraya yani, 1949 sevi
yesi civarına düşmüştür. 

Takibedilen enflâsyoncu pojitikanın tabiî ne
ticesi olarak, iç fiyatlarımızla dış fiyatlar ara
sında gittikçe açılan uçurum, esasen azalan ih 
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racatımızı yapabilmek için Hükümeti çeşitli şe
killerde prim ve sübvansiyon tatbikine mecbur 
bırakmış, bu prim ve sübvansiyonlar da yine 
enflâsyorıcu vasıtalarla karşılandığından, iç 
fiyatlarımız üzerindeki tazyiki ayrıca artırmış
tır. ihracatımızın gelişmemesi buna mukabil 
ithalât ihtiyacının çoğalmasının neticesi ola
rak dış ticaretimizin salim ve sağlam mecra ve 
usullerle alâkası kesilmiş bu hal fırsatçılara bü
yük ve gayrimeşru kazançlar sağlamıştır. Yine' 
bu halin-bir neticesi olarak dış memleketlere 
sermaye ve döviz kaçırılması hâdisesi çok hız
lanmış ve genişlemiştir. 

Normal ihracat gelirlerimizle, ithalât ihti
yaçlarımız arasında başgösteren muvazenesiz
lik, öteden beri Birleşik Amerika'dan çeşitli 
namlarla almakta olduğumuz yardımlar dışın
da, başlangıçta yabancı firma ve müesseseler 
tarafından gösterilen normal kredi kolajylıkları 
ile kapatılabilmiştfi. Fakat, vâdeleri gelen bu 
kredilerin ödenmemesi, ariyere denilen yüz mil-" 
yonlarca liralık borçların birikmesini intacetmiş-
tir. Yıllardan beri sürüp gelen bu mahiyetteki 
borçların, yabancı memleketlerdeki ticari itiba
rımız üzerinde ne kadar menfi bir tesir yaptığı 
malûmdur. Bu durum,, memleketimizi milletler
arası ticaret sahasında mûtadolan kredi kolaylık
larından mahrum bırakmıştır. Ariyere borçların 
tasfiyesi için 1954 yılından itibaren alâkalı mem
leketlerle yapılan anlaşmalar, esasen zayıf olan 
ihracat gelirlerimizin büyük bir kısmını yutmaya 
başlamıştır. Son yıllarda bu mahiyetteki borç
lardan ödenmesi lâzımgelenler o kadar çoğal
mıştır ki, ariyerlerin tasfrj^si hususundaki an
laşmalara rağmen, bu borçların miktarı azalma
mış bilâkis her yıl artmıştır. 

ithalât imkânlarımızın daralması, ihracat ge
lirlerimizin mühim bir kısmının borç taksitleri
nin ödenmesine tahsisi, dış ticaretimizin normal 
kanallardan ve usullerden gittikçe uzaklaşması, 
ekonomimizin ^ıakiki ihtiyaçlarına uygun bir it
halât programı yapılmasına imkân bırakmamış
tır. Nitekim, mevcut sanayimiz için lüzumlu 
hammadde, yedek parça ve işletme malzemesi 
kâfi derecede ithal edilemediğinden, son yıllar
da sanayiimiz ortalama olarak kapasitesinin an
cak % 45 i civarında çalışmaya mecbur kalmıştır. 
Sanayiimizin çok düşük kapasite ile çalışmaya 
mecbur kalması, maliyetlerin yükselmesinde mü
him bir âmil olmuştur. Bu arada ithalât imkân-
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larımızı nazara almadan girişilen hesapsız ve 
programsız bir yatırım politikasının neticesi olar 
rak, bir taraftan yeni yeni tesislere girişilirken, 
diğer taraftan daha evvel başlanmış olan birçok 
tesislerin makina ve teçhizatı için lüzumlu döviz 
tahsis edilemediğinden birçok tesisler uzun yıl
lar yüzüstü kalmıştır. 

Takibedilen politikanın isabetini ve parlak
lığını teyit için delil olarak gösterilen mütahas-
sıs raporlarının iç yüzü : 

Muhterem arkadaşlarım, 
D. Parti hükümetlerince 1954 • yılından iti

baren takibedilen enflâsyoncu politikanın sebep
leri, seyri ve netireleri hakkında rakamlara ve 
vakıalara dayanan verdiğimiz bu kısa izahatla, 
1958 Ağustosunda cereyan eden hâdiseler ve 
alman kararlara takaddüm eden devrede, mem
leketimizde hüküm süren iktisadi ve malî şart
ları esas hatlariyle belirttiğimize kaaniiz. Bu iza
hatımızı tamamlamış olmak için, şimdi müsaade 
ederseniz Büyük Meclisin 21 Ağustos 1958 tari
hinde yaptığı fevkalâde toplantıdan hükümet 
adına Sayın Maliye Vekilinin beyanları üzerine 
bir nebze durmak isteriz. 

Yüksek Heyetinizin de hatırlıyacağı üzere, o 
toplantıda Sayın Maliye Vekili, takibedegeldik-
leri iktisadi ve malî politikanın isabetini ve ikti
sadi durumumuzun ne kadar parlak olduğunu 
belirtmek için, Avrupa İktisadi iş Birliği müta-
hassıslarının raporundan bazı parçalar okuyor 
ve sonra aynen şöyle buyuruyorlardı : «Bunları 
yazan mutahassısları maksatlı, cahil diye beğen
miyorlarsa, buna bir diyacağim yok. Bunu açık-
ca^söylesinler cihan duysun. Bu misyonlar tet
kiklerini yapıyorlar, tesbit ediyorlar, okuduğum 
mütalâaları yazıyorlar. Sonra arkadaşlar çıkı
yor buraya rahmetli Recep Peker'in birtakım 
tâbirleri vardı, karamsar, kötümser diye, onun 
kullandığı bu kelimelerle öyle bir takrire girişi
yorlar ki, zannedersiniz muzlim bir memleket 
zulmette bir vatan. Arkadaşlar biraz nura çıkı
nız nura. » 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aradan geçen zaman, bizi de biraz nura çı

karmak hususunda hakikaten çok faydalı olmuş
tur. Şimdi müsade ederseniz, Sayın Maliye Ve
kilinin başını ve sonunu ihmal edip de sadece 
ortasındaki cümleyi okuduğu paragrafı, bilâ-
hara tamamlamak üzere aynı 'raporun netice 
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kısmım da size bendeniz okuyayım. Rapordan 
okuyorum : «Hulâsa olarak, memleketin enfras-
trüktürünü geliştirmek ve sınai istihsal kapa
sitesini artırmak hususunda son yıllarda kay
dedilen dikkate şayan terakkilere rağmen ha
len Türkiye, devamlı enfilâsyonun fiyat strük-
türü ve istihsal üzerinde olduğu kadar; tediye 
muvazenesi üzerinde de felâketengiz (desas-
treuse) inikaslar yapacak bir noktasında bu
lunmaktadır. Bu durum, bütün ekonomiyi alt
üst ejdeeek ve yeni terakkileri baltalıyacak bir 
tehlike arz etmektedir.» 

Aziz arkadaşlarım, 
Memleketimizin yıllardan beri dışa karşı 

olan borçlarını ödeyememesi yüzünden, dış iti
barının sarsıldığı yolundaki mütalâalara da 
aynı toplantıda Sayın Vekilin pek asabi bir 
eda ile cevap verdiği yine hatırlardadır. Müsa
ade ederseniz aynı raporda bu mevzua dair ya
zılanları da dinliyelim: «Paragraf 9: Ticari kre
diler sahasında yıllardan beri ödeme vecibele
rini yerine getirememesi yüzünden halen Tür
kiye, makina^ ve teçhizat ithalâtı için dahi, 
milletlerarası ticaret âleminde mutadolan bü
tün kredi kolaylıklarından mahrum bir halde 
bulunmaktadır. Bugün ithalâtçılar alelade mad
deler için bile gayrikabili rücu akreditif (lettr 
de credit irrevoeable) açtırmaksızm veya muh
temel riskleri karşılamak maksadiyle yüksek 
fiyatları kabul etmeksizin ithalât yapamamak 
durumundadırlar.» Şimdi, biz, aynen Sayın 
Maliye Vekilinin ifadesiyle kendisinden sora
lım; bunları yazan mütahassısları maksatlı, ca
hil diye beğenmiyorsa, buna bir diyeceğimiz 
yok. Bunu açıkça söylesin de cihan duysun. 
(Sağdan; gülüşmeler, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aynı toplantıda Sayın Maliye Vekilinin 

baştaki ve sondaki cümleleri her nedense ihmal 
edip de, sadece ortadaki cümleyi naklettiği 
pragrafı tamamlamak isterim. Raporun Türk 
muhtırasını-tahlil bölümünde; (Ekonominin ha
kiki ihtiyaçlarına ve tediye muvazenesinin arz 
ettiği imkânlara göre hazırlanacak, yatırımlar 
programı) başlığı altındaki 23 numaralı prag-
rafta aynen şöyle denmektedir: 

«Türkiye ekonomisinin bugün karşılaştığı 
güçlükler, esas itibariyle haddinden fazla ça
buk, haddinden fazla şey yapmaya teşebbüs 
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edilmesinden doğmuştur.» Şinıfi, Maliye Veki
linin söylediği cümleye geliyorum: «Misyonu 
teşkil eden azalar, Türkiye'nin son yıllarda 
kaydettiği fevkalâde terakkileri sitayişle ka
bul edenlerin başında gelirler.» Bundan sonra 
pragraf şöyle devam ediyor: «Fakat, şu da 
var ki, memleketin normal imkânlarının çok 
üstündeki kaynakların yatırım masraflarına 
tahsisi de bir vakıadır. Fazla olarak yapılan 
yatırımların hepsinin ekonomi için münakaşa 
kabul etmez bir faide ve menfaat sağladığı da 
ifade olunamaz.» Pragrafı tamamen okuduktan 
sonraı Sayın Vekilin niçin baştaki ve sondaki 
cümleleri atıp da yalnız ortadaki cümleyi zik
rettiği daha iyi anlaşılmaktadır, kanaatinde
yim. Hattâ, yatırımlar mevzuunda aynı müte
hassısların görüşünü daha iyi belirtmiş olmak 
için 24 ncü paragrafın şu cümlelerini de huzu
runuzda okumak yerinde olur. Paragraf 24: 
«Türk muhtırasından öyle anlaşılmaktadır ki, 
Hükümet, bilhassa âmme sektörü ile ilgili ya
tırımlar programının daha iyi bir şekilde tetkik 
ve koordine edilmesi ve yeni yatırımların ga
yet sıkı kriterler tatbik edilmek suretiyle ha
zırlanması zaruretini idrak etmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım; hazır söz Maliye 
Vekilinin Avrupa İktisadi İş Birliği Heyetinin 
hazırladığı raporla ilgili beyanatından açılmış 
iken, Sayın Vekilin aynı toplantıdaki konuş
masında düştüğü küçük bir zühulü de taahih 
etmek isterim. Vekil, methiye cümlesini oku
duktan sonra aynen şöyle diyor: «Sonra yine 
aynı misyon şu noktaları da kayıt ve tesbit et
ti, dedim. Onu da $kudum. Bir defa daha okur 
yorum. Türk iktisadi siyasetinin birinci lây esi
ni daimi surette ükselen bir hayat standardı
nın tahakkuk ettirilmesi teşkil eder. Türkiye'
nin nüfusu senede % 3 nispetinde yani 800 bin 
civarında artmaktadır. Hayat standardı ve pro
düktivite O. E. C. E. yani Avrupa İktisadi tş 
Birliği Teşkilâtına mensup memleketlerin bir
çoğuna nazaran düşüktür. Ve Türkiye'nin bunu 
Avrupa camiasmdaki rolünü tam. olarak ifa ede
bilmesini mümkün kılmak için ehemmiyetli nispet
te yükseltilmesi lâzımdır. Bu iki âmil mütaakıp / 
10 yıl içinde iktisadi faaliyetin büyük ölçüde in
kişafını istilzam ettirmektedir, diyor. Ve devam 
ediyor. Aynen zabıttan okuyorum: Türk Hüküme
tinin iktisadi siyaseti müstakar fiyatlarla dahilî ve 
haricî tevazünü muhafaza etmek ve Avrupa İkti-
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sadi îş Birliği Teşkilâtı ile Beynelmilel Para Fo- ı 
nunun bir âzası sıfatiyle Milletlerarası Ticaret 
ve Tediye sahalarında kabul eylediği prensipleri 
tedricî şekilde mevkii tatbika koymak suretiyle 
bu gayeyi temine matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maliye Vekilinin beyanatında raporda naklen 

okunduğu tasrih edilen ve Türk iktisadi siyase
tinin zaruret ve hedeflerinden bahseden bu kıs-

' mm mütehassısların yazdığı raporla bir alâkası 
mevcut değildir. Bu kısım bizzat Hükümetin ha
zırladığı ve teşkilâta sunduğu muhtıranın 
başındadır. Bunu açıklamak suretiyle dü
şülen küçük bir zühulü de ortadan kal
dırdığıma kaaniim (Sağdan, bravo sesle
ri) Kaldı ki, Hükümetin tevdi ettiği muhtırada 
Türk iktisadi siyasetinin zarureti ve hedefi ola
rak tesbit edilen hususlarda parti olarak görüşü
müz farklı değildir. Bizim ayrıldığımız nokta 
bu hedefe varmak için takibedilmesi lâzımgelen 
usullerde ve yollardadır. Yıllardan beri bu kür
süden tekrarladığımız gibi, bu hususta Avrupa 
İktisadi İş Birliği Mütehassıslar Heyetinin rapo
runda yazdıkları ve Hükümetin yayınlamaktan 
çekindiği fikirlerle tamamen birleşmekteyiz. 

Rapora atfen yapmaya mecbur kaldığımız bu 
açıklamalarla memleketimizin iktisadi ve malî du
rumu hakkında Sayın Maliye Vekilinin arzuladı
ğı aydınlığa hepimizin kavuştuğu kanaatindeyim. 
Şimdi son zamanlara kadar ısrarla takibedilen 
hatalı ve basiretsiz politikanın tasfiyesi için giri
şilen ameliyenin mahiyet ve neticelerini ana hat
ları ile belirtmek isteriz. t | 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti Hükü
metlerinin, iktisadi ve malî sahada bugüne kadar 
takibettikleri hatalı ve basiretsiz politikanın mu
kadder neticelerinden biri ve belki de başlıcası 
olarak, iktisadi hayatımızın daha vahîm bir hale 
sürüklenmesini göze almadan yabancı memleket
lere borçlandığımız ve yekûnu 1 milyar 100 mil
yon dolara yaklaşan dış borçlarımızın taksitleri
ni ödiyemiyecek hale düştük. Dış borçlarımızı 
ödeme bakımından karşılaştığımız durumun neza
keti hakkında size bir fikir vermek için, bu 1 mil
yarı aşağan borçlardan 650 milyon dolar civarın
da olan kısmını 1958 - 1969 yılları arasında öde
meye mecbur ''olduğumuzu ve daha da vahimi sa
dece 1958, 1959 ve 1960 yıllarında ödemekle mü
kellef bulunduğumuz borç. tutarının yılda 120 
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milyon doları aştığını belirtmek isteriz. Bunun 
mânası, son yıllarda ortalama olarak ihracatımız
dan elde ettiğimiz bütün gelirlerin % 40 nm 
borçlarımızın ödenmesine tahsisi demektir. Hükü
metin de son defa resmen açıkladığı gibi, yatırım 
faaliyetlerine devam edebilmek ve en hayati ih
tiyaçlarımıza cevap verebilmçk için yılda asgari 
600 milyon dolar civarında ithalât yapmaya mec
bur olduğumuz göz önünde tutulursa, borç tak
sitlerini ödedikten sonra ihracat gelirlerimizden 
elimizde kalacak 180 ilâ 200 milyon dolarla bu 
ihtiyacın ancak üçte birini karşılıyabilecek duru
ma düştüğümüz kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. İşte dış borçlarımızın ödeme bakımından sü
rüklendiğimiz bu vahîm durum karşısmda-
dır ki, alacaklı memleketlere müracaat et
tik. Alacaklı memleketler, milletlerarası te
şekküllerin yardımı ile vaziyetimizi tet
kik ettirdiler ve iktisadi durumumuzdaki 
vahameti gördüler. Bunun neticesi olarak bize 
biraz nefes alma imkânı vermek ve önümüzdeki 
yıllarda dış ödeme takatimizle az - çok mütenasip 
bir hal çaresi bulmak üzere, borç taksitlerinin 
altı ay müddetle tatilini, yani moratoryumu ka
bul etmek zorunda kaldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerarası müna
sebetlerde moratoryumun mânasını bilmemezlik-
ten gelemeyiz. Moratoryum, dış ödemeler bakı
mından çaresiz hale düşmüş bir memlekete karşı 
bir kurtarma ameliyesinden başka bir şey değil
dir. 

Derdimizin tedavisi ve içine sürüklendiğimiz 
bu müşkül durumdan kurtulmamız sadece göste
rilmesi vadedilen bu tecil kolaylığı ile mümkün 
olacak iıalde değildir. Bu sebepledir ki, güç lü 
lerimizi kısmen gidermek, bize zaman kazandır-
mak ve bu suretle temelinden sarsılan iktisadi 
bünyemizi tamir etmek kayıt ve şartiyle başta 
Birleşik Amerika olmak üzere, Avrupa İktisadi 
İş Birliği camiasına dâhil memleketler ve bâzı 
milletlerarası teşekküller bize ayrıca yardım va-
detmek suretiyle imdadımıza koştular. Buradaki 
yardım kelimesinin, hakikatte gelecekteki borç 
yükümüzü bir kat daha artıran yeni borçlanma
lar olduğunu bilhassa belirtmek isterim. 

Bu. münasebetle Sayın Adnan Menderes'in 
Demokrat Parti Sözcüsü sıfatiyle 1950 yılı büt
çe tenkidlerinde Marshall Yardımı ile ilgili olarak 
aynen söylediği şu sözleri şimdi ibretle hatırla-
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mamak mümkün değildir: «önceden hesap ve 
tasavvura mümkün olmadığına göre,, âdeta bir 
baht işi gibi mazhar olduğumuz bu yardımın bir 
an için yokluğunu farz etmek, basiretsiz bir poli
tikanın iktisadi ve malî durumumuzun nasıl bir 
çıkmaza ve çöküntüye götürmekte bulunmuş oldu
ğunu açıkça görmek mümkündür.» 

Aziz arkadaşlarım, iktisadi şartlarımız ve dış 
ödeme durumumuz bakımından hiçbir tevilin ör-
temiyeceği gerçek maalesef budur. 

Son defa bize gösterilmesi vadedilen ko
laylıkların ve yeniden verilmesi derpiş edilen 
kredilerin bugüne kadar takibedilen iktisadi ve 
malî politikamıza hayran kalarak alâkalı mem-
leketlerce tehalükle yapıldığı yolundaki resmî 
beyanların ciddiye alınamıyacağından elbette 
şüphe yo'ktur. Bize yeniden broç vermek veya 
birikmiş borçlarımızın taksitlerini uzatmak su
retiyle yardımımıza koşan .'memleketlerin en 
ciddî gazete ve mecmualarında bu münasebetle 
çıkan yazılar huzurunuzda tekrarlamaya dili
mizin varmıyacağı kadar ıelem verici olduğu gi
bi, bu kolaylıkların yıapılmasmı ve kredilerin 
verilmesi için akdedilen anlaşmalar ve bunlara 
mesnet teşkil eden ve 'biraz, önce sadece bâzı 
parçalarını okumak mecburiyetinde kaldığımız 
raporlar da, resmî beyanların, hakikatle hiçbir 
ilgisi olmadığını açıkça -ortaya koymaktadırlar. 

Hazır söz dış ödemeler bakımından karşılaş
tığımız durumdan açılmışken, Sayın Hükümet 
Reisinin, 11 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da 
yaptığı (basın toplantısında, bu mevzu ile ilgili 
sözlerini hatırlatmak yerinde 'olacaktır. «Yapı
lan bütün tahriklere ve acaba bu borçlar nasıl 
ö^neceiktir? diye alkla gelebilecek, bâzı endişe
lere cevaben, size şunu arz edeyim ki, bunlar 
ödenmiyecek bir hale gelmekte değ^dir. Matbu
ata ve memlekete 'vaziyetin hiçbir 'suretle ve 
hiçbir noktadan endişeye düşülecek mahiyette 
olmadığını temin ederim.» Diğer birçok mevzu
larda olduğu gibi, dış, borçlar konusunda da bu
gün karşılaştığımız acı realiteler ispat etmiştir 
ki, zamanında duyulan ve izhar »edilen endişe
ler temelsiz değildir. Yapılan iddialar tahrik de
ğil, hakikatin ta kendisidir. Başvekilin katı te
minatı ise, diğer birçok emsalinde olduğu gibi, 
ya gerçekleri 'kavrıyamaınaktan veya bunları 
umumi efkârdan gizleme gayretinden Ibaşka tür
lü izah edilemez. Bu münasebetle, dış Ödeme ba
kımından memleketimizin bu hale düşmesinden 
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D. Parti Hükümetlerince takibedilen ve konuş
mamızın başından beri izahına çalıştığımız ha
talı ve basiretsiz iktisadi ve malî politika yanın
da rol oynıyan iki ana faktörü açıkça 'ortaya 
koymakta, hiç olmazsa gelecek için büyük fay
da olduğu kanaatindeyiz. 'Bunlardan birincisi, 
başlangıçta, /D. Parti Hükümetlerinin ve husu
siyle Hükümet Reisinin kendisini, hudutsıız bir 
nikbinliğe kaptırmış olması ve bu yüzden ileriye 
ait tahminlerinde vahîm bir şekilde hataya düş
müş bulunmasıdır. "Filhakika 1950 - 1953 yılları 
arasında iç ve dış çok (müsait ve fakat Ibir kısmı 
tamamen istisnai şart ve imkânların neticesi 
olarak millî gelirimiz re al olarak hızla (artmış
tır. Bu süratli artışta, ziraatte makinalaşmanın 
bir neticesi olarak, ekim sahasının büyük ölçü
de genişlemesi, çok müsait iklim şartları, baş
lıca ro] 'oynamışlardır. Yetkili Amerikan müte
hassisi arınca yapılan tetkik ve tahminlere göre, 
1948 - 1953 yılları arasında hububat istihsalinde 
kaydedilen •% 75 artışın, % 36 ısı ekim sahasının 
genişlemesinden, % 32 si normalin çok üstün
deki iklim şartlarından ileri (gelmiştir. !Buna mu
kabil sadece % 7 si ziraatte verimi artıracak ıs
lahattan ileri gelmiştir. Bu müsait şartlara in-
ızımamen Kore Harbinin hammadde memleket
leri lehine fiyat bakımından yarattığı müsait 
konjonktür, bu devrede ihracat gelirlerimizin 
•ehemmiyetli ölçüde artmasını intaeetmiştir. işte 
!bu müsait ve müstesna neticeyi doğuran devam
lı şartlarla ârizi şartları birbirinden ayırma ba
siretini gösteremiyen D. Parti Hükümetleri, bu 
süra/tli gelişmeden yersiz ve temelsiz bir nikbin
liğe ve hattâ gurura 'kapılmışlardır. «Buğday 
ihracatında dünyanın dördüncü memleketi hali
ne geldik, dış ticaretimiz geleeeik yıl içinde 
7 - 8 milyon tona yükselecektir» yolundaki 
ölçüsüz iddialar, hakiki durumu teşhisteki bu 
isabetsizliğin neticesidir. Nitekim, bugünün Ma
liye Vekili 1954 bütçe konuşmasında aynen 
şöyle söylüyordu : «Nüfusumuzun % 80 inin 
zirai istihsal ile meşgul olmasına rağmen 1950 
yılma kadar kendi halkımızın yiyeceğim yetiş 
tirebilmekte dahi güçlük çekilmekte ve zaman 

zaman hububat ithal etmek mecburiyetinde ka
lınmakta idi.» (Soldan, tamam, sesleri) Sonunu 
da dinleyin. «1950 senesinden sonra ise Türki
ye dünyada dördüncü hububat ihracatçısı bir 
memleket haline gelmiştir.» Saym Hükümet 
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Reisi de, hiçbir sağlam temele dayanmıyan bu 
nikbinliğini 29 . VI . 1953 tarihli konuşmasın
da aynen şöyle ifade ediyordu. : (Soldan, nikbin
lik değil, temel sağlamdır, sesleri) 

Arkadaşlar, ben yalan söylemiyorum, Hükü
metin tahminlerinde yanıldığını- ve bu tahmin
ler dolayısiyle vahîm bir şekilde hataya düştü
ğünü misaller vermek suretiyle izah etmiye ça
lışıyorum. Bu vahîm hatalar ne kadar mühim
dir. (Sağdan, bravo, sesleri) 

«Dış ticaretimizi bize 2 milyon 400 bin tonda 
, teslim ettiler. Bugün ise, dış ticaretimiz, geçen 

senenin bir Temmuzundan bu senenin 30 Hazi
ranına kadar 5 milyon tona varmış olacaktır. 
Tıkanıklık acaba bu mudur? Asıl övünülecek 
nokta ihracatımızın yükselmesidir. 1950. de 900 
bin ton olan ihracatımız bugün 2 milyon 700 
bin tona yani üç misline çıkmıştır. Bu rakamlar 
en ziyade hücum ettikleri noktalarda bizim ne 
kadar kuvvetli olduğumuzu gösterir, önümüz
deki sene yalnız zahire olarak 3 milyon tona 
yakın ihracat yapacağız. İthalâtla ihracatın, 
umumi hesabı 7 - 8 milyon ton arasında kapa
nacaktır.» Başbakanın iddia ettiği gibi ithalâtı
mızla ihracatımızın umumi hesabı 7 - 8 milyon 
ton arasında kapanmak şöyle dursun, arkada 

- bıraktığımız 1958 senesinde 1950 den sadece 
600 bin. ton fazladır. Hele 1954 te yalnız zahire 
olarak 3 milyon tona yakın ihracat yapılacağı 
iddiasına mukabil mütaakıp yıllarda tohumlu-

1 ğumuzu ve yemekliğimizi temin için Birleşik 
^Ainerika'dan hububat ithaline mecbur kalışı
mız, karşılaştığımız acı vakıalardandır. Arka
daşlar, bizini temennimiz sadece bu tahminlerin 
isabetsizliğidir. Yoksa, üzülecek nokta vardır, 
sevmilicek nokta yoktur. (Soldan, hiç çiftçilik 
yapmadın mı, sesleri) 

MU,RAÎ) ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) ~~ 
Allah'ın kudreti. 

ISMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Hiç 
şüphesiz.. 

Muhterem arkadaşlarım, Kore Harbinin ya
rattığı müsait konjonktürün 1952 sonunda niha
yet bulması, 1954 yılındaki fena hava şartlarının 
zirai mahsuller ve hususiyle hububat istihsali 
üzerindeki menfi tesirleri ve bu suretle ziraati-
mizin hava fartlarma tâbiiyetinin bir daha an
laşılması, ekilen arazi genişlemesindeki zaruri 
olan yavaşlama, muazzam miktarlara baliğ- olan 
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ariyere borçların birikmesi, Hükümeti durumu 
gerçek hüviyetiyle tetkika sevk edecek yerde, 
kısmen propaganda ihtiyacından ve kısmen ha
yallerle avunmak itiyadından vazgeçilemediği 
için uyarıcı hiçbir tesir yapmamıştır. Nitekim 
yine bu tarihlerdir ki, Saym Hükümet Reisi, 
dış ticaret sahasında karşılaştığımız vahîm lor t 
lardan külliyen habersiz görünerek Büyük Mec
lisin şiddetli alkışları arasında şu iddiayı ileri 
sürmekte tereddüdetmiyordu : «Dış ticaret reji
mindeki açık meselesi, yalnız bir mesele olarak 
vehametini ve eiddîyetini kaybemtiş değil, hattâ 
bir mesele olmak hüviyetini bugünden kaybet
miş bulunmaktadır.» 

îşte bu tarihlerden sonradır ki, emrivakilere 
dayanan ^maceracı ô ış borçlanma politikası, diye 
vasıflandırabileceğimiz ikinci faktör birinci 
plâna geçmiştir. Sonu düşünülmeden ve verim
leri iyice ölçülmeden nereden ve hangi şartlarla 
olursa olsun alabildiğine borçlanma politikası 
bu devrede yeni bir hız almıştır. Kısa vadeli 
borçlarla uzun vadeli işlere girişilmesi, müm
kün olduğu kadar, mümkün olan şekil ve şart
larla borçlar sonunda siyasi şartların da yardımı 
ile mutlaka b i r hal çaresi bulunur, parolası bu 
devrenin hususiyetlenrindendir. Filhakika bu 
zihniyetle hareket edilerek, mümkün olduğu ka-

fdar, mümkün olabilen şekillerde borçlanılmış
tır. Nitekim, eğer bir muvaffakiyet telâkki edi
lebilirse, dost ve müttefiklerimizin geçen yıl or
tasında dış ödeme bakımından takatsiz hale dü
şen memleketimizin yardımına koşmaları, moro-
toryonu kabul etmeleri bu politika neticesidir. 
Biz, C. H. Partisi olarak çteden beri böyle bir 
zihniyet ve politikayı asla doğru bulmamakta
yız. Böyle bir zihniyeti evvelâ millî gururumuz
la, itibarımızla kabili telif bulmuyoruz. Aynı 
zamanda bu yolun dışı münasebetlerimizde, 
biz, memleketin yüksek menfaatleri bakımından 
a/*zu edilmiyen neticelere sürükliyebileceğî ka
naatindeyiz. 

Kaldı ki, millî gurur ve itibar telâkkimiz 
yanında sırf iktisadi bakımdan da bu maceracı 
borçlanma politikasının memlekete zarar ver
diği düşüncesindeyiz. Çünkü, emri vakilerle 
elde ettiğimizden çok daha fazlasını, devamlı
sını, müsait şartlısını, taahhütlerimizi zamanın
da -yerine getirerek milletlerarası ticarî müna
sebetlerde mutadolan normal kredi ve kolaylık-
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lardan faydalanmak suretiyle kazanacağımıza 
kaani bulunuyoruz. Vakıa şudur ki, dış taah
hütlerimizi ifa edemez hale düşmüş olmamız,, 
Avrupa iktisadi îş Birliği Mütehassıslar Heye
tinin raporunda da belirtildiği gibi, milletler
arası ticarî münasebetlerde mutadolan bu ge-
niş^imkân ve kolaylıklardan memleketimizin 
manrum kalmasını intacetmiş ve bu durum bi
zim için büyük kayıp olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yeni krediler 
ve ödeyemez hale düştüğümüz borçlarımızın te
diyesinde gösterilmesi kabul edilen ve 5 - 10 
gün "evvel prensip anlaşmasına varılan kolay
lıklar, biraz önce işaret ettiğimiz gibi kayıtsız 
ve şartsız verilmedi ve yapılmadı. Bu yardım 
ve kolaylıklar, Türk parasının hakiki değerine 
irca edilmesi, bütçelerimizde hakiki denkliğin 
sağlanması, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselerin işletme zararlarını kapamak 
ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak işin Mer
kez Bankası emisyonlarına başvurulmaması, 
banka kredilerinin global olarak 30 Haziran se
viyesinde dondurulması, yatırımların mevcut 
imkânlara göre ekonominin hakiki ihtiyaçları
na uygun bir plân ve programa bağlanması gi
bi kayıtlara ve şartlara bağlandı. 

Bu kararların kül halinde ve ciddiyetle tat
bik edilip edilmediği hususunda alâkalı millet
lerarası teşekküllere muayyen devrelerde lüzum
lu bilgilerin verilmesi ve hattâ bu teşekküllere 
mensup yetkili mütahassısların kararların tat
bikatını yerinde gözden geçirmeleri bu kayıtlar 
iktizasındandır. Başta Almanya ve İngiltere 
olmak üzere, Avrupa İktisadi İş Birliği cami
asına dâhil memleketler tarafından bu teşekkü
lün delâlet ve tavassutu ile vadedilen 73 milyon 
dolarlık yeni kredilerin ikinci yarısından fay
dalanabilmemizin, kararların kül halinde ve 
ciddiyetle, tatbikine bağlı bulunduğu da vine 
bu anlaşmalar icabındandır. 

Enfilâsyonu bertaraf etmek ve iktisadi du
rumumuzu tamir ve ıslah için şart koşulan bu 
taahhütlerin ve bu maksatla alman kararların, 
yıllardan beri başta C. H. P. si olmak üzere mu
halefet tarafından yapılan ikaz ve tavsiyelerin 
aynı olduğunu bu memlekette bilmiyen ve duy-
mıyan vatandaş kalmamıştır. Fakat esefle ifa
de edelim ki, gerçekleri umumi efkârdan per
delemeği, vatandaşları propaganda edebiyatı 
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ile oyalamayı siyasi hayatta büyük hüner ve ma
rifet telâkki eden zihniyet zamanında tedbir al
mak şöyle dursun, aksine bu tavsiye ve ikazla
rı yapanlara karşı en ağır hücumlarda bulun
maktan çekinmemiştir. Zamanında tedbir alı
namaması, hatalı yolda inatla ısrar, hastalığın 
çok ilerlemesi ile neticelenmiştir. Bu sebeble-
dir ki; 4 Ağustostan bu yana, iktisadi ve malî 
bünyemiz üzerinde yapılmakta olan ameliyat, 
o nispette ağır, sert ve ıstıraplı olmuştur ve ol
maktadır! 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, bu ağır ame
liyatın memlekete ve vatandaşa ne kadar paha
lıya ve ıstıraba mal olduğunu umumi mahiyet
te bir iki misalle belirtmek isterim. 

Bilindiği gibi 4 Ağustosta alman kararlarla, 
yıllardan beri bütçe gerekçelerinde ve bu kür
süden Hükümet adına yapıİan resmî beyanlar
da, istikrarının muhafazası hususunda âzami 
dikkat ve gösterildiği iddia olunan paramızın 
dış değeri % 230 nispetinde düşürülmüştür. 
Bunun bir başka ifadesi şudur : Demokrat Parti 
hükümetlerince sebeplerini ve seyrini biraz ön
ce açıkladığımız enflâsyoncu politikanın neti
cesi olarak, Türk parasının esasen düşmüş 
olan değeri aynı Hükümet tarafından niha
yet resmen itiraf ve tescil olunmuştur. Türk 
parası değerinde yapılmak zorunda kalman 
bu ameliyenin ağırlığını belirtmiş olmak için 
hemen ilâve edelim ki, (haricî ve dahilî bü
yük harbleri ve ihtilâlleri takibeden intikal 
devreleri hariç, sulh zamanında hemen hiçbir 
memleketin para değerinde bu ölçüde bir ame
liyata raslamak mümkün değildir. Para kıy
metinin düşürülmesinin memleket ve vatandaş 
bakımından vahametini daha iyi belirtmiş ol
mak için, müsaade ederseniz Hükümet Reisinin 
24 . V . 1954 tarihinde bu kürsüden okuduğu 
D P. nin Üçüncü Hükümetinin programından 
bu mevzu ile ilgili şu parçayı aynen nakletmek 
isteriz : «Paramızın kıymetinin muhafazası 
mevzuunda katiyetle ifade, edeceğimiz kanaat 
şudur ki, her türlü menfi propagandalar hilâfı
na, paramızın değerinde hiçbir değişiklik as
la aklımıza gelmez... Zira, para kıymetinde ya
pılacak değişiklikler, memlekette istihsale ya
tırılacak sermaye maliyetlerini yükseltmek, iç 
piyasada suni bir surette fiyatları zorlamak, 
millî, emeğin değerini düşürmek, istihsal malla-
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rımızm ve ihracatımızın satmalma kudretini 
azaltmak, dış memleketlere karşı olan vecibe
lerimizi ağırlaştırmak, demek olur. Binaen
aleyh, para kıymetinde yapılacak ayarlama ve
ya düşürmelerin süratle inkişaf safhasında bu
lunan millî ekonomimizi ve millî kalkınma ham
lelerimizi sekteye uğratmaktan başka bir ne
tice vermiyeceğine kaaniyiz.» 

Muhterem arkadaşlarım; bizzat Sayın Hükü
met Reisinin, para kıymetinin düşürülmesiyle 
ilgili bu beyanın ışığı altında, son defa para
mızın dış değeri üzerinde aynı Hükümet tara
fından yapılan ağır ameliyatın " mânasını da-* 
ha iyi bir şekilde kavrıyabiliriz. Filhakika, Türk 
vatandaşı sadece para kıymetinin düşürül
mesinden dolayı 1959 bütçesiyle 1 milyarı aşan 
yeni bir Vasıtalı Vergi yükünün altına girmiş 
bulunmaktadır. 

Bunun dışında, Hükümet tatbik ettiği fark
lı pirim makanizmasiyle ithalât ve ihracatı
mızın seyrine göre vatandan ayrıca yılda en 
az bir buçuk milyar lira civarında tipik bir Vası
talı Vergi almaktadır. Görülüyor ki, para de
ğeri üzerinde yapılan ameliyenin neticesi ola
rak Hükümetin, gerek bütçe içi ve gerek bütçe 
dışında olmak üzere, vatandaştan bir yılda al
dığı yeni vasıtalı vergilerin yekûnu iki bu
çuk milyar lira civarına baliğ olmaktadır. Va
tandaşa yeniden yükletilen bu ağır vergi yü
künün vasıtalı mahiyette oluşu, içtimai adalet 
bakımından üzerinde ayrıca ehemmiyetle du
rulması icabeden bir konu teşkil etmektedir. 
Vasıtalı vergilerin asıl yükünün, orta halli ve 
fakir vatandaş zümresinin omuzlarına çöktüğü 
malûmdur. 

Demek ki, şimdiye kadar takibedilen enflâs-
yoncu politikanın en büyük mağdurları olan 
orta halli aileler, dar ve sabit gelirli vatandaş
lar, bu yeni kararların da başlıca kurbanları 
durumuna düşmüşlerdir. 

Ayrıca halkımız, inhisar maddelerinin, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri Devlet mü
esseselerinin mamullerine ve hizmet tarifelerine 
birbiri ardınca yapılan büyük zamların neticesi 
olarak, vergi ve fiyat farkı şeklinde yılda ya
rım milyarı aşan çok' ağır bir yüke de katlan
mak mecburiyetiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan, yalnız Devletin dış borç-
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l an para kıymetinde yapılan düşürmenin ne
ticesi olarak iki buçuk milyar liranın üstün
de artmıştır. Türk mükellefleri her yıl bu*«ar-
tan borç yükünü de ödemek mecburiyetinde
dir. 

Bu kararların tabiî neticesi olarak umumi 
fiyat seviyesinin ve maliyetlerin yükselmesin
den dolayı halkımızın katlanacağı yeni feda
kârlıkları ise rakamla ifade etmeye bittabi im
kân yoktur. 

işte Türk milletine âdeta büyük bir muvaf
fakiyet gösterilmek istenen 4 Ağustos kararları
nın gerçek mahiyeti ve Demokrat Parti hükümet
lerince bugüne kadar takibedilen basiretsiz poli
tikanın, şimdiye kadar çekilen sıkıntı ve mah
rumiyetler bir yana, vatandaşın sırtına son defa 
yüklediği ağır külfetlerin bilançosu, ana hatla
rı ile bundan ibarettir. 

Vatandaşın katlanmak mecburiyetinde kaldı
ğı bu ağır külfetler siyasi murakabesizliğin ve 
mesuliyetsizliğin neticeleridir.: 

Aziz arkadaşlarım^ Demokrat Parti hükümet
lerinin yıllardan beri inat ve ısrarla takibettik-
leri hatalı ve basiretsiz politika neticesi, vatan
daş olarak bugün katlanmak zorunda kaldığımız 
bu ağır külfetler, bir gerçeği bütün açıklığı ile 
önümüze sermiş bulunmaktadır. Deflasyoncu gi
dişe bilhassa hız verildiği 1954 - 1955 yılların
dan itibaren başta C. H. P. si olmak üzere mu
halefet tarafından bu kürsüden yapılan haklı 
ikaz ve tavsiyeler nazara alınmış olsaydı, Türk 
vatandaşı bugün D. P. hükümetlerinin basiret
siz politikasının bedelini bu kadar ağır şekilde 
ödemiyecekti. Şimdiye kadar çektiği sıkıntı ve 
mahrumiyetlere inzımamen bugün Türk vatan
daşının katlanmak zorunda kaldığı bû ağır kül
fetler, siyasi murakabesizliğin, sonunda vatan
daşa ne kadar pahalıya mal olduğunu açıkça gös
termesi bakımından ibret vericidir, işte C. H. P. 
si olarak yıllardan beri batılı mânasiyle gerçek 
demokratik nizamın teessüsü ve müessir bir Mec
lis murakabesinin yerleşmesi hususundaki müca
delemizin asıl sebebi d̂e budur. 

Diğer taraftan, demokratik idarenin zarurete 
lerinden biri ve belki de başta geleni, gerçekle- -
rin a'sıl mal sahibi olan vatandaştan gizlenmesin
de değil, aksine olduğu gibi dosdoğru ifade edil-
mesindedir. Devlet işlerinde aleniyet, bu rejimin 
esasıdır. Hataların asgari hadde indirilebilmesi, 
millet ve hükümet olarak bugün karşılaştığımız 
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ve daha da karşılaşacağımız güçlüklerin yenile-
bilmesi, ancak böyle bir anlayış ve zihniyet için
de mümkün olabilir. Gerçeklerin propaganda 
edebiyatı ile ve çeşitli usullerle asıl mal sahibin
den gizlenmesinin, hiçbir derdi halletmediğinin, 
aksine hatada ısrara ve hastalığın daha vahim 
bir şekilde ilerlemesine sebebolduğu, son hâdise 
ve kararlarla bir defa daha sabit olmuştur. De-
mekki, hataları asgari hadde indirmek ve bugün 
karşılaştığımız güçlükleri yenebilmek, sadece bir 
tedbir meselesi değil, i aynı zamanda ve her şey
den önce bir zihniyet değişikliği meselesidir. 
D. P. hükümetlerinin zihniyetinde ise, bugün 
karşılaştığımız acı vakıalara rağmen hâlâ en ufak 
bir değişiklik olmadığını son hâdise ve kararlarla 
ilgili olarak yapılan resmî beyanlarda ve propa
ganda edebiyatında görmek mümkündür. Düne 
kadar olduğu gibi, bugün de, vatandaşı, oyala
mak ve yanıltmak gayretini güden bu zihniyet 
ve tutumun, memleketi yarın bugünkünden çok 
daha vahîm emrivakilerle karşıkarşıya bırakaca
ğından asla şüphe edilmem'elidir. Şimdi, size bu
günkü hükümetin zihniyetinde en ufak bir deği
şiklik olmadığını teyit bakımından dikkate şayan 
birkaç tipik misal vermek isterim. Ekonomimi
zin şimdiye kadar arızasız ve istikrarlı bir şekil
de geliştiği iddiası : 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimize kre
di ve yardım vadinde bulunan memleketler ve 
milletlerarası malî ve iktisadi teşekküllerle hükü
met arasjnda yapılan anlaşmalarda ve bu anlaş
malara mesnet teşkil eden Türk muhtırası ve 
mütahassıs raporlarında derpiş edilen ve 4 Ağus
tos'tan bu yana tatbika konulan yeni malî ve 
iktisadi politikanın hedefi malûmdur. Filhakika, 
iktisadi hayatımızı ve içtimai bünyemizi yıllar
dan beri kemiren ve nihayet takats^ hale düşü
ren enflâsyonu bertaraf etmek paramızın içte 
ve dışta kaybolmuş değerini ve itibarını yeni
den tesis etmek, malî sahada muvazene .ve ikti
sadi hayatta istikrar sağlamak, dış ticaretimizi 
salim mecralara ve sağlam usullere bağlamak 
ve geliştirmek suretiyle tediye muvazenemizi 
ilerdeki taahhüt ve ihtiyaçlarımızı karşılayabi
lecek hal getirmek ve nihayet Millî Korunma 
Kanununa dayanılarak iktisadi hayatı indî ka
rarlarla tanzim etme yolundaki başarısız tecrü
belere son verip normal fiyat mekanizmasının 
işlemesini mümkün hale getirmek son kararla-
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rm maksat ve hedefini teşkil etmektedir. Sadece 
bu hedef ve hüviyeti ile son defa alman karar
ların bizatihi bugüne kadar D. P. hükümetlerin
ce takibedilen iktisadi ve malî politikanın tama
men aksi istikamette ve o politikayı fiilen mah
kûm eden yepyeni bir tutum olduğunda zanne
derim en küçük tereddüde mahal yoktur.v Hakiki 
durum bu olduğu halde, hükümet, eski politi
kasına toz kondurmamakta ve bu yeni girilen 
yolun eski politikasının âdeta bir devamı oldu
ğunu ileri sürmek garabetinden kendisini kur-
taramamaktadır. Nitekim, resmî beyanlardan ay
nen aldığımız şu cümle hakikaten ibretle üze
rinde durulmaya değer bir vesika teşkil etmek
tedir. Bu beyandaki iddiaya göre, son defa alı
nan kararlar, iktisadi hayatımızın bundan böyle 
de arızasız ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini 
sağlamaya matuftur. Diğer bir ifadeyle, ekono
mimizi bugüne kadar arızasız ve istikrarlı Bir 
şekilde gelişmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bırakınız iktisadi ve 
malî müşirelerin apaçık ortaya koydukları ha
kikatleri, bırakınız bizzat alınan tedbirlerin ma
hiyet ve hedefinde mündemicolan itirafı, bıra
kınız san kararlarla vatandaşa yeniden yükleti
len muazzam külfetleri, 'bilhassa son 4 - 5 yıl
dan beri temelinden sarsılan "bir iktisadi düzen 
içinde, binıbir mahrumiyet, sıkıntı ile karşıla
şan ve hâdiselerin içinde yaşıyan vatandaşın 
karşısına geçip, ekonomimizin bugüne kadar 
arızasız ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini iddia 
etmek ve hele buna inanılacağını sanmak, en 
hafif tâbirle vatandaşın sağduyusuna hürmet
sizlikten başka bir şey değildir. Hâlâ propagan
da ile gerçekleri umumi efkârdan saklıyabilece-
ğini sanan Demokrat Parti Hükümetlerinin de-
ğişmiyen zihniyetini bütün aç'iklığı ile ortaya 
koymuş olmak için, bu iddia yanında, 1959 büt-
çç gerekçesinin 31 nci sayfasındaki şu iddiayı da 
aynen ve ibretle okuyalım : «Demokrat Parti 
Hükümetlerince takibolunan emisyon politika
sında da deflasyoncu ve enflâsyoncu temayül
lere yer verilmemesine itina gösterilmiştir.» Bu 
gibi iddiaların pek sade cevabı, hiç şüphesiz pa
ramızın değerinin neden % 220 nispetinde düşü
rüldüğünü, vahîm bir şekilde hasta olmıyan (bün
yede neden bu kadar büyük ve nazik ameliyata 
lüzum görüldüğünü, vatandaşa bütçe içinde ve 
dışında yekûnu yılda milyarları aşan yeni kük 
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fetlerin niçin yükletildiğini, neden 'bütçenin ve 
İktisadi' Devlet Teşekküllgrinin açıklarının ve 

•yatırım ihtiyaçlarının 'karşılanması için Merkez 
•Bankası emisyonlarına başvurulmıyaeağmm ta-
'ahhüdedildiğini* sormaktan ibarettir. Kendilerin
den yardım elde edebilmek için yaıbancı memle
ketlerle ve milletlerarası teşekküllerle yaptığı 
anlaşmalarda aynen «Enflâsyonu bertaraf etmek 
ve iktisadi sahada istikrar sağlamak üzere» ted
birler alacağını"taahüdeden ve bu taahhüdün al
tına imzasını atan bir Hükümetin, bu sert ve 

fır tedbirleri memlekete ilân ederken bugüne 
(kaçlar iktisadi hayatımızın arızasız ve istikrarlı 

J îbir şekilde geliştiğini ve hele takibolunan emis
yon politikasında enf lâsyoncu temayüllere yer 
verimemesine itina gösterildiğini açıkça iddia 
•edebilmesi, hakikaten akla durgunluk verecek 
Ibir zihniyet ve propaganda itiyadiyle bizi karşı 
karşıya bırakmaktadır. 

Elde edilen yardım ve kredilerin miktarının 
fazla gösterilmesi gayreti : 

Muhterem arkadaşlarım; bu zihniyetin İkin
ci tipik misalini, sağlanan kredilerin miktarı ile 
ilgili resmî heyanlarda bulmak mümkündür. 
Dikkatinizi, evvelâ Maliye Vekilinin Avrupa 
dönüşünü takiıbeden Ağustos 1958 tarihinde 
Anadolu Ajansına verdiği 'beyanata ve Büyük 
Meclisin 21 Ağustosta yaptığı fevkalâde toplan
tısında -gerek Hariciye Vekili ve gerek Maliye 
Vekili tarafından yapılan açıklamalara çekmek 
isterim. Bu beyanlardan birincisinde, 4 Ağustos 
"kararlarının da ilân edildiği malûmdur. İkt isadi . 
hayatımızda derin ve şümullü tesirler yaratacağı 
ve vatandaşı yeni yeni sıjkıntı ve fedakârlıklara 
ve külfetlere mâruz bırakacağı tabiî olan hu ka
rarların, aslında yeni borçlanmalardan başka bir 
sey olmıyan yardımların gölgesinde umumi ef
kâra <arz edilmesi elbette sebepsiz değildi. Bu 
ağır aıttieliyatın yapılabilmesi için elbette anes
tezi tesiri gösterecek tatlı bir ilâcın verilmesi 
lâzımdı. Fazla olarak hu .anestezi tatbik edrlir-
feen mümkün olabildiği kadar dozun mübalâğalı 
tutulması maslahata daha uygun düşüyordu. Ve 
nitekim öyle yapıldı. Elde edilen bu yeni kredi 
ve yardımların «E.P.U. camiasına dâhil bulu
nan memleketlere karşı .olan 'borçlarımızın te
cili hariç, bir yıl içinde 359 milyon dolara baliğ 
olduğu» müjdelendi. /Hattâ Sayın Cumhurbaş
kanı da 1 . X I . 195*8 tarihli Meclis açış nutukla- * 

rında «Nakit ve borçlarımızın uzun vadeli tedi
yeye bağlanması suretiyle temin edilen yardımın 
750 milyon doları aştığını» ifade etmekte bir 
mahzur görmediler. Bu suretle memleket umu
mi efkârına bfr taraftan yıllardan beri sözü edi
len 300 veya 500 milyon dolarlık yardımı niha
yet Hükümetin elde etmeye muvaffak olduğu in
tibaı verilmek isteniyor, diğer taraftan aslında 
geniş ölçüde yeni borçlanma olan bu yardımların 
şartı olarak birbiri ardınca alman kararların ne
ticesinde vatandaşların katlanacağı yeni sıkıntı ve 
fedakârlıklar unutturulmak isteniyor. Şimdi ara
dan geçen zamanın verdiği imkân ve hâdiselerin 
ışığı altında bu .iddiaları objektif olarak tetkik 
edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu yardımların nasıl bir çaresizlik içinde bo

calarken imdadımıza yetiştiğini biraz önce rakam
lara ve vakıalara dayanarak açıklamıştım. Şimdi 
aynı noktaya dönmüyorum. Burada sadece, son 
yardımların hakiki miktarı ve mahiyeti üzerinde 
kısaca durmakla yetineceğiz. 

Evvelâ dostumuz ve müttefikimiz Birleşik 
Amerika'dan ve onun müzaheretiyle bâzı malî 
müesseselerden bir yıl içinde elde edilen yeni n$k-
dî yardımlar, yani yeni borçlar, Hükümetin iddia 
ettiği gibi, 234 milyon dolar değildir. Çünkü 
bunun 90 milyon doları, Marshall Yardımı ve 
karşılıklı yardım namları altında ve çeşitli şekil
lerde öteden beri her yıl alagelmekte olduğumuz 
yardım ve kredilerden ibarettir. Bunun âdeta 
yeni bir yardım ve kredi elde edilmiş gibi umu
mi efkâra ilânı en hafif tâbirle ciddiyetle kabili 
telif değildir. 44 milyon doları ise, bilindiği gi
bi vâdesi gelmiş 8,5 milyon dolarla 1964 tarihine 
kadar vâdeleri gelecek borç taksitlerinin daha 
sonraki yıllara tecilinden ibarettir. Bu tecil do-
layısiyle bize gösterilen bir kolaylık olmakla bera
ber, bunu âdeta yeni bir nakdî yardım mahiyetiy
le göstermeye çalışmak yersiz ve icapsız bir hare
ketten başka bir şey değildir. Binnetice, Birle
şik Amerika'dan ve onun delâlet ve müzaharetiy-
le bâzı malî müesseselerden bize vadedilen yeni 
yardım ve kredilerin yekûnu 234 milyon dolar 
değil, sadece 100 milyon dolardan ibarettir. Pa
ra Fonundan aldığımız 25 milyon doları da buna 
eklerseniz Birleşik Amerika'da VQ oradaki mües
seselerden aldığımız yeni yardım ve kredilerin ye
kûnu sadece 125 milyon dolara baliğ olur, 
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Avrupa iktisadi îş Birliği idaresi delaletiyle 

bu camiaya dâhil memleketlerce vadedilen kredi
ler de yine bilindiği gibi 73 milyon dolardır. Ko
ta kredisi şeklinde verilmesi derpiş edilen 25 mil
yon dolarlık munzam yardımın akıbeti ise, Tediye 
Birliğinin ilgası üzerine henüz muallâkta bulun
maktadır. Görülüyor ki, kota kredisine de bir hal 
şekli bulunabildiği takdirde Birleşik Amerika ve 
Avrupa iktisadi iş Birliği camiasına dâhil mem
leketlerle milletlerarası teşekküllerden aldığımız 
ve alacağımız nakdî yardım ve kredilerin yekû
nu 359 milyon dolar değil 223 milyon dolardan 
ibarettir. Kaldı ki, Birleşik Amerika'nın delale
tiyle Eksimbank ve Developpement Loan Fand'-
dan vadedilen 75 milyon dolarlık kredi enerji, 
madencilik, imalât sanayii ve nakliyat gibi saha
lar üzerinde anlaşmaya varılacak projeler için
dir1 ve mahiyetleri icabı kullanılabilmesi bir yılı 
çok aşacak olan bir müddet dâhilinde mümkün 
olabilecektir. ' Bu bakımdan bu yılın tediye mu
vazenesine müessir ve ithalât imkânlarımıza ilâ
ve sayılabilecek yeni nakdî dış yardım ve kredi
lerin yekûnu hakikatte sadece 148 milyon dolar
dan ibarettir. 

Alman kredi ve yardımların hakiki miktar ve 
mahiyetiyle ilgili olarak yaptığımız açıklamalar, 
çaresizlik içinde de olsa yeniden elde edilen kredi 
ve yardımları küçümsemek maksadına matuf de
ğildir. Aksine siyasi sahada kader birliği yaptı
ğımız dost ve müttefiklerimizin en müşkül anla
rımızda bizim'yardımımıza koşmalarını C. H. P. 
si olarak şükranla karşılamakta olduğumuzu hu
zurunuzda ifade etmek isteriz. Bizim üzerinde 
durduğumuz ve bu memleketin hayrına telâkki 
etmediğimiz nokta, D. P. Hükümetlerinin mün
hasıran iç politika endişeleri ve pf opaganda gay
retiyle vakıaları memleket umumi efkârına da
ima olduğundan farklı göstermek yolundaki 
değişmiyen ve memlekete şimdiye kadar çok 
pahalıya mal olan zihniyeti üzerine bir defa 
daha parmak basmaktan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Enflâsyonu bertaraf etmek ve iktisadi ha

yatta tefnelinden sarsılan istikrarı iade maksa-
diyle alınan ağır ve sert kararların mahiyetleri 
icabı, çeşitli sıkıntılar yaratması, fiyat seviye
sinin, eğer kararlar ciddî ve samimî bir şekil
de tatbik edilecek olursa çok daha yüksek bir 
seviyede istikrara kavuşması; bu yüzden geniş 
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vatandaş kitlesinin yeni şartlara intibak ede
bilmek için büyük ^fedakârlıklara göğüs ger
mesi mukadderdi. Fakat, gerçekleri vatandaş
tan gizlemeyi, adeta meslek ve mezhep haline 
getirmiş bir zihniyetten, vatandaşı zamanında 
karşılaşacağı güçlüklerden, katlanacağı feda
kârlıklardan dosdoğru haberdar etmesi bekle
nemezdi. Nitekim, Maliye Vekili alınması ta
karrür eden kararları halka ilân eden beyana
tında aynen şöyle diyordu: «Sağlanan yardım
ların da inzımamiyle piyasalarımıza akıtılacak 
hammadde, yedek parça, zaruri istihlâk madde^» t 

leri ve lüzumlu teçhizat maliyetlerinin düşürül
mesinde müessir olacak ve umumi fiyat sevi
yesi sıhhatli ve tabiî bir nizama kavuşacaktır. 
Enflâsyon hareketi bertaraf edilir ve istikrar 
sağlanabilirse, Maliye Vekilinin iddia ettiği gi
bi, umumi fiyat seviyesinin değil, fakat fiyat 
strüktürünün sıhhatli ve tabiî nizama kavuşa
cağına şüphe yoktur. Ancak, bu ifadede âdeta 
bir müjde mahiyetinde ima edilmek istendiği 
gibi, fiyat seviyesinin düşmesi ve hattâ aynı 
kalması, kararların mahiyeti ve ağırlığı iktiza
sı mümkün değildi. Parasının dış değerinde % 
220 nispetinde bir ameliyat yapılan, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselerin 
sadece yılda yarım milyarı aşan*işletme zarar
larını kapamak değil, fakat aynı zamanda baş
lanmış olan yatırımların finansman ihtiyaçları
nı kısmen olsun karşılayabilmek için, bu teşek
kül ve müesseselerin mamullerine ve hizmet 
tarifelerine zam üstüne zam yapılan bir mem
lekette, fiyat seviyesinin düşeceğini ve hattâ 
aynı kalacağını iddia etmek, pek az sonra hâ
diselerle tekzibe uğrıyacak tehlikeli ve zararlı 
propaganda telkinlerinden başka bir şey değil
dir. Nitekim Yüksek Meclisin fevkalâde toplan
tısında bu hakikati bütün açıklığı ile ortaya koy* 
duk, Hükümeti ve umumi efkârı ikaz etmeye 
çalıştık. Hâdiseler aradan pek az zaman geç
mesine rağmen görüşümüzü teyidetmiştir. Bu
gün vatandaş, bu yeni fiyat yükselişi vakıası
nın çaresizliği içinde büsbütün bunalmış bir hal-^ 
dedir, inhisar Maddelerine Devlet Teşekkülleri
nin mamullerine ve hizmet tarifelerine, sn, ha
vagazı, nakliye ve saire gibi mahallî hizmet 
tarifelerine bir biri ardınca yapılan büyük zam
lar, fiyatları büsbütün kamçılamış orta halli 
aileler, işçi, küçük çiftçi, memur, emekli, dul 
ye yetimler gibi dar ve sabit gelirli vatandaş-
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lar için hayat pahalılığı ve geçim zorluğunu 
bir kat daha artırmıştır. Nitekim, daha evvel 
işaret ettiğimiz gibi, Ankara geçim endeksine 
dahil fiyatlar, 1958 başından Aralık 1958 se
nesi sonuna kadar % 37,8 gibi görülmemiş bir 
nispette artmıştır. 

Memur, emekli, dul ve yetim maaşlarına 
yapılan zamlar, daha bugünden bu yeni fiyat 
yükselişleri ile geniş ölçüde tesirsiz bir hale 
gelmiştir. 

Bu münasebetle İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benleri müesseselerin mamullerinde ve 
hizmet tarifelerinde girişilen son zam jolitıka-
sı üzerinde de bir nebze durmak isterim. Hiç şüp
hesiz bu müesseselerin bugüne kadar olduğu 
gibi, zararlı bir şekilde işletilmesi ve işletme za
rarlarının Merkez Bankası emisyonları ile ka
patılması hiçbir surette tecviz edilemez. Nite
kim, C. H. P. si olarak, enflâsyonu doğuran ve 
körükliyen memba ve faktörlerden biri ve belki 

4>aşlıcası olan bu sakat tatbikat üzerinde öte
den beri ehemmiyetle durduğumuz ve Hükü
meti ikaz ettiğimiz malûmdur. 1959 Bütçe ge
rekçesinde bu zam politikası ele alınmakta ve 
aynen ş8yleAdenilmektedir: 

«Diğer taraftan iktisadi Devlet • Teşekkül
lerinin ve müesseselerinin »programları yeniden 
dikkatle gözden geçirilerek kendi kendilerini 
idare eder hale getirilmeleri için gayret sarf 
edilmiş, işletme zararlarının izalesi için mamul
lerin fiyatları ve hizmet tarifeleri ayarlanmak 
suretiyle zararların emisyon yoliyle kapatıl
maması sağlanmıştır.» 

Bu cümlede ifadesini bulan zihniyete bil
hassa dikkatinizi çekmek isterim. İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve müesseselerinin mamulle
rine ve hizmet tarifelerine zam yapmayı dahi 
«gayret» kelimesiyle ifade eden telâkki kar
şısında donup kalmamak mümkün değildir. 
Hükümet, bu teşekkül ve müesseselerin işletme 
zararlarının izalesi için iki şıktan başka bir j 
yol tasavvur edemiyor. Ya emisyona gitmek 
veya zam yapmak. Neden şimdiye kadar bol 
bol akan emisyon çeşmesinden faydalanmanın 
rahatlığı ve mesuliyetsziliği içinde israfı bir iti
yat haline getirmiş, verimlerini artıran gay
retlerini bir tarafa bırakmış bu müesseselerin, 
bünyelerinde ve işletmelerinde âzami-tasarrufu 
sağlıyacak, daha verimli çalışmalarını temin 
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ederek maliyetlerini düşürmek akla gelmiyor. 
Çünkü bu, hakikaten bir gayret meselesidir, 
hakikaten bu müesseselerin bünyeleri üzerine 
ciddiyetle eğilmek gibi bir zahmeti icabettir-
mektedir. Zam, bu teşekkül ve müesseselerin 
zararlarını azaltmak veya bertaraf etmek için 
tasarruf başta olmak üzere her çareye baş vu
rulduktan sonra akla gelmesi icabeden en son 
yol olmak lâzımgelir. Sayın Maliye Vekilinin 
1954 Bütçe müzakereleri sırasında bu münase
betle söylediği sözleri bugün ibretle dinliyebi-
lirsiniz. «Vatandaş ihtiyaçlarım tatmin etmeyi 
düşünecek yerde talepleri yüksek fiyat setleri 
ile tahdidetmeyi hedef tutan bu sakat ve sakim 
politikaya Hükümetiniz derhal son vermiştir.* 
Bu bahse son verirken müsaade ederseniz siyasi 
bakımdan olduğu kadar iktisadi bakımdan da 
artık bir müstehase haline gelmiş bulunan İnc i 
Adnan Menderes Alükümet programından bu 
mevzu ile ilgili £u pasajı okumakta fayda var
dır. «Umumi bütçeden köy sandıklarına kadar 
Devlet masraflarının mütemadiyen artırılması 
yanında bir de İktisadi Devlet Teşekküllerinin, 
her türlü gümrük duvarları ve türlü imtiyazlar 
himayesinde verimsiz çalışmaları ve mamulle
rini pahalıya satmaları memleketi tazyik eden 
mühim bir yük teşkil ede gelmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biraz önce, iktisadi ve ve malî sahada bugün 

karşılaştığımız sıkıntıların ve güçlüklerin mil
let ve Hükümet olarak müşterek galyret ve fe
dakârlıklarla yenilebilmesinin, sadece bir ted
bir meselesi değil, aynı zamanda ve belki hep-
ninin üstünde bir zihniyet değişikliği meselesi 
olduğuna işaret etmiştik. Gerçekleri hakiki 
mal sahibi olan milletten gizlemeyi hâlâ büyük 
bir hüner ve marifet telâkki eden zihniyetin, 
psikolojik bakımdan, vatandaşın geleceğe gü
venle bakmasını sağlıyacak siyasi ve iktisadıA 

vasatı tesis edebileceğine kaani değiliz. Haki
katte bir kurtarma ameliyesinden başka bir 
şey olhııyan ve vatandaşa yeniden milyarlarca 
külfet yükliyen hâdise ve kararları bile âdeta 
büyük bir muvaffakiyetmiş gibi göstermeye 
çalışan zihniyet bertaraf edilmedikçe dertleri
mize deva bulunabileceğine ve istikbale güvenle 
bakmamıza imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi burada bir an duralım ve insafla mü-
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talâa edeceğinizden emin olarak soralım : Bir 
hükümet ki, 1954 ten itibaren sırf propaganda 
maksadiyle bütçelerin denk olduğunu idda eder, 
halbuki bütçeler yüz milyonlarca lira açıkla ka
panır. Bir hükümet ki, bütçe açıklarının ka
panması, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zer müesseselerin gerek yatırımları, gerek za
rarları ve gerek sair ihtiyaçlarının karşılanması 
için Merkez Bankası emisyonlarına müracaat 
edilmesinin, memleket ekonomisi için bir felâ
ket olduğunu idda ve bu yollara asla müracaat 
edilmediğini ve edilmiyeceğini bu kürsüden ta-
ahhüdeder, teminat verir, buna rağmen açık ve 
kapalı usullerle Merkez Bankasından milyarlar
ca lira alarak enfilâsyonu alabildiğine körük
ler. Bir hükümet *ki, hayatı ucuzlatma vadiyle 
iş başına gelir, sekiz yılda fiyatlarda % 100 den 
fazla ve son bir yıl içinde % 38,8 nispetinde 
bir artışa meydan verir, bir hükümet ki, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin mamullerini paha
lıya mal edip, pahalıya satmalarının memleketi 
ve vatandaşı tazyik eden ağır bir yük teşkil et
tiğini iddia eder, bu teşekkül ve müesseselerin 
mamullerine ve hizmet tarifeelrine birbiri ar
dınca büyük nispetlerde zam yapmakta tered-
düdetmez. Bir hükümet ki, Millî Korunma Ka
nunu ile fiyatları düşüreceğini ve mal bolluğu 
yaratacağını resmen ilân eder, 3 yıl sonra, Millî 
Korunma Kanununun maliyetleri artırdığını ve 
iç ticareti altüst ettiğini bizzat itiraf etmek 
durumuna düşer. Bir hükümet Jd, dış ticaret 
sahasındaki tahditlerin memlekete getirdiği 
zararları saymakla bitiremez, buna mukabil 
dış ticarette memleket ekonomisine zararlı 
ve fırsatçılara gayrimeşru kazançlar sağ-
lıyan yollar ve usuller içinde bocalayıp du
rur. Bir hükümet ki, ihracat ve ithalâtı
mızın süratle artmasının, iktisadi kalkınma
mızın hem sebebi ve hem de neticesi olarak ilân 
eder, buna mukabil ithalât ve ihracatımız bü
yük ölçüde artmak şöyle dursun, 1958 yılında 
1950 ve 1949 seviyesine düşer. Bir hükümet ki, 
paramızın değerinin muhafazası hususunda âza
mi dikkat ve itina sarf edildiğini yıllardan beri 
bu kürsüden iddia eder ve para değerinin dü
şürülmesinin memleket ve vatandaş için ne gibi 
ıstıraplar doğuracağını bu kürsüden bizzat sa
yıp döker, sonunda paramızın değerinin % 220 
nispetinde düşmesine sebebolur. Bir hükümet 
ki, dış borçlarımızın hiçbir suretle endişe vere-
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cek durumda olmadığı hususunda umumi efkâra 
resmen teminat verir; aradan pek kısa bir za
man geçtikten sonra dış borçlarımızın tkasitle-
rini ödiyemez hale düşerek moratoryum isteme
ye mecbur kalır. Ve nihayet bir hükümet ki, 
muhalefetin yıllarca bu kürsüden yaptığı ikaz 
ve tavsiyeleri hiçe sayar; sonra bir dış yardım 
olmaksızın kurtuluş çaresi bulamayınca, bu yar
dımı temin için aynı tavsiyeleri kabul etmek 
zorunda kalır ve bunu memlekete âdeta büyük 
bir muvaffakiyet gibi ilân eder. Ve bu hükümet 
hâlâ iş başındadır. (Sağdan : Bravo sesleri ve 
alkışlar) < 

işte bizim C. H. P. si olarak yıllardan beri 
üzerinde durduğumuz ve Meclisin 21 Ağustos 
fevkalâde toplantısında açıkça ortaya koyduğu
muz mesele, bu siyasi mesuliyetsizliğe artık bir 
son verilmesi zaruretidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu münasebetle D. P. Hükümetlerinin iktisadi 

ve malî sahadaki aşikâr hata ve basiretsizlikle
rini perdelemek üzere gölgesine sığındıkları ya
tırımlar mevzuuna da bir nebze temas etmek is
teriz. 

Filhakika, düne kadar olduğu gibi bugün 
de, iktisadi sahada karşılaştığımız çeşitli dü
zensizlikler, vatandaş olarak katlandığımız bü
yük sıkıntı ve mahrumiyetler karşısında, sade
ce mazeret ve müdafaa olarak değil, fakat bü
yük bir muvaffakiyet olarak ileriye sürmeye 

_ çalıştıkları dayanak, memleketimizde son sekiz 
yıl zarfında «Tarihin hiç devrinde hiçbir yerde 
görülmemiş muazzam bir iktisadi kalkınma» nm 
gerçekleştirildiği iddiasıdır. En küçüğünden 
en büyüğüne kadar yapılan bütün işler ve mey
dana getirilen eserler, bu «Misli görülmemiş 
kalkınmanın» şahidi ve delili olarak her vesile 
ile sayılıp dökülmektedir. Her yıl olduğu gibi 
1959 bütçe gerekçesinde de, medeni hiçbir mem
leketin bütçe gerekçelerinde rastlanmıyan bir 
usulle ve usanılmıyan bir gayretle inşa edilen 
köprülerin uzunluğundan maden arama ruhsat
larının adedine, imal edilen köselenin kilogra
mından, fidan kapasitesine kadar, bütün ya
pılan işlerin ve girişilen teşebbüslerin teferrua
tıyla anlatılmasına hususi bir itina gösterilmek
tedir. Hatta bunla da iktifa edilmemekte, mev
cut fabrikaların bugünkü fiilî istihsallerine, baş
lanmış olup da, ne zaman biteceği henüz belli 
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olmıyân tevsilerden sonraki istihsal miktarı ek
lenmekte ve daha garibi, henüz tasavvur halin
deki tevsilerin muhayyel istihsalleri de hesaba 
katılarak rakam verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
îktisaden cihazlanma ve gelişmenin, ilmî 

esaslara dayanan rasyonel tahlillerinde, bugün 
bütün medeni âlemin müracaat ettiği muayyen 
ve müşterek bâzı mütalâalar ve kıstaslar oldu
ğu malûmdur. Kalkınmanın derece ve nispeti, 
münferit işlerin ve eserlerin sayılıp dökülmesiy
le değil, ancak medeni âlemin müracaat ettiği 
muayyen kıtas ve mutaların ışığı altında tah
lil edilmek suretiyle müspet bir şekilde kavra
nabilir. Bu objektif kıtaslarm birincisi »gayri-
sâfi millî hâsıladan her yıl kalkınma gayretle
rine, yani yatırımlara ayırabildiğimiz miktarın 
nispetidir, ikincisi millet olarak bir yıllık gay
ret ve çalışmalarımızın iktisadi bakımdan mu-
hassala ve neticesi olan millî gelirden fert başı
na düşen hissedir. Bunların dışında münferit 
eserlerin sayılıp dökülmesi, propaganda edebi
yatına malzeme teşkil etmekten fazla bir değer 
ve mâna ifade edemez. 

Şimdi iktisadi genişlememizdeki seyir ve 
tempoyu fcu objektif kıstas ve mutaların yardı-
miyle tahlil etmezden ve hakikaten misli görül
memiş bir kalkınma içinde miyiz? Sualinin ce
vabını araştırmadan önce, ehemmiyetli bir nok
tayı peşinen belirtmek isteriz. 

Memleketimizin İkinci Cihan Herbinden son
ra Garp demokrasileri arasında siyasi ve ikti
sadi bakımdan beliren yepyeni bir kader birliği 
anlayışı neticesi olarak, tarihinin hiçbir dev
rinde görmediğim büyük ve müstesna dış yar
dım ve imkânlara mazhar olduğu bir vakıadır. 
Filhakika 1948 den bu yana hibe, kredi ve te
diye muvazenemize müessir diğer unsurlarla 
birlikte elde edilen dış ödeme imkânlarının ye
kûnu, son defa alman kredi ve yardımlar ha
riç 1 milyar 700 milyon dolardan aşağı değil
dir. Bu miktarın bugünkü paramızla ifadesi 15 
milyar lira civarındadır. Bu miktar içînde or
dumuzun silâhlanması ve teçhizi için Birleşik 
Amerika'dan elde ettiğimiz, ve yekûnu 1 mil
yar doları aşan askerî yardım-dâhil değildir. 

İHSAN YALKIN (Manisa) — Hoşunuza 
gitmiyor, galiba? 
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Yuna

nistan bizden fazla aldı. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 

Hoşumuza gitmediğini arz etmiyorum, hepi
miz bu memleketin evlâtlarıyız. Memnuniyeti
miz tabiî" ancak bu mevzuda bizim de düşün
düklerimiz vardır, bunları söylemek de bizim va
zifemizdir. , 

REİS — Rica- ederim, hatibin konuşmala
rını kesmeyiniz. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla)— 
Muhterem arkadaşlarım, sadece iktisadi sahada 
kullanmak üzere memleket olarak bu devre zar
fında elde etjtiğimiz dış imkânların, normal 
ihracatımızdan1 aynı devrede elde ettiğimiz ge
lirlere pek ydkm olduğu ifade edilebilir. Bu
nun yanında lâmme sektörünün iç borçlanma-1 
lardan mütev|ellidolarak elde ettiği imkânlar 
5 milyar lira civarındadır. Diğer taraftan büt

çelerimizde enflâsyonun tesiri altında gelir
lerde görülen £âhiri artışlar dışında normal ik
tisadi gelişmenin neticesi olan artışların hası
latı da büyük miktarlara baliğ olmaktadır. 

Hiç şüphe yok ki, memleket ve Hükümet 
olarak iç ve dış bu muazzam ve müstesna im
kânların ve büyük ölçüde borçlanmaların neti
cesi olarak nîemlekette birtakım eserler meyda
na getirilmiştir; ve getirilmektedir. Mühim olan 
nokta elimize geçen bu tarihî fırsatın lâyı-
kiyle kullanılmış olup olmadığıdır. C. H. P. si 
olarak iktisadi sahada iktidarla aramızdaki 
başlıca münakaşa konularından biri de, esa
sen budur. Şimdi bu mevzuu * biraz önce temas 
ettiğimiz objektif metotlara ve kıstaslara daya
narak kısaca gözden geçirmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir memlekeîin iktisaden kalkınması için 

mal ve hizmet istihsalinin süratle artması bu
nu sağlamak için de, geniş ölçüde yatırım ya
pılması zaruretinde .hiçbirimizin tereddüt ve 
şüphesi foktur. Bilhassa bizim gibi nüfusu 
yılda % 3 nispetinde artan ve hayat seviyesi dü
şük olan bir memlekette, hem artan nüfusumu
zun beslenmesi, giyinmesi ve barınması ve hem 
de kendileri ile kader birliği yaptığımız Garp 
memleketleriyle hayat seviyesi bakımından 
mevcut büyük farkın süratle izalesi, takibolu-
nacak iktisadi politikanın hedefini teşkil et
mesi lâzımgeldiği hususunda da muhalif, mu-
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birlişmekle be-

lâzımgelen 
yollarda ve usullerde ve gelişmenin temposu
nun tesbitinde ayrıldığımız da bir vakıadır. 
bir memleketteki yatırımlarm ehemmiyeti ve 
kalkınma gayretleri sağlam bir fikir edinebilmek 
için her yıl gayrisâfi millî hasıladan yatırımlara 
ayırabildiğimiz miktarların nispetine bakmak lâ-
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zımdır. Yapılan yatırımları bu zaviyeden ve 
esastan hareket ederek tatbik ettiğimiz takdirde 
1954 yılına kadar yatırımların gayrisâfi millî 
hasılaya nispetinin arttığını buna mukabil, 1955 
ve 1956 da düşmeye başladığını ve 1957 yılında 
bu düşüşün büsbütün hızlandığını müşahede 
etmekteyiz. 

Yıllar 

1950 
1951' 
İ1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Gayrisâfi millî hâsıla 
Milyon 

10 384 
12 270 

v 14 320 
16 821 
17 114 
21 059 
24 334 
31479 

Yatırımlar 
Milyon 

996 
1 252 
1 800 
2 098 
2 480 
3 006 
3 400 
3 700 

Yüzdesi 

9,5 
10,2 
12,5 
12,4 
14,4 
14,2 
13,9 
11,7 

Filhakika, 1954 yılında câri fiyatlarla yatı
rımların gayrisâfi millî hâsılaya nispeti % 14,4 
olduğu halde, 1957 de bu nispet % 11,7 ye yanı 
1952 nispetinin de dununa düşmüş bulunmakta
dır. Asıl dikkate şayan olan nokta, yatırımların 
cari fiyatlarla bile 1955 Nten itibaren yıllık artış" 
nispetinde de düşmenin başlamasıdır. 

Diğer taraftan İstatistik Umum Müdürlü
ğünce yapılmakta olan sanayi anketine giren 
müesseselerden, gerek âmme sektörü ve gerek hu
susi sektör imalât sanayii ile ilgili' olanlarmm 
yatırımlarında ise, cari rakamlarla bile artış 
şöyle dupun 1956 yılından itibaren bilâkis bü
yük bir düşme görülmektedir. 

Yıllar 

1956 
1957 

Hususi sektör 
1 000 T. L. 

200 759 
171 912 

Devlet sektörü 
1 000 T. L. 

321 235 
240 699 

Yatırımlar yekûnu 
1 000 T. L. 

521 994 
412 611 

Nitekim, 1956 yılında hususi ve âmme sektö
rünün imalât sanayii ile ilgili yatırımlarının ye
kûnu 521 milyon lira olduğu halde 1957 de bu 
yekûn 412 milyon liraya düşmüş bulunmaktadır. 

Verdiğimiz rakamlar ve nispetler, şu neticeyi 
açıkça ortaya koymaktadır,. Enflâsyonun şiddet
lendiği son yıllarda, imalât sanayiinde olduğu 
gibi mutlak rakamlarda ve bütün yatırımların 
ise cari fiyatlarla artış nispetlerinde emniyetli 
düşmeler başlamıştır. Bu müşahede enflâsyonla 
kalkınma olamıyacağı gerçeğini »bir defa daha 
teyidetmektedir. 

, Diğer taraftan yatırım bakımından memleke
timizdeki gayretleri değerlendirebilmek ve misli 
görülmemiş kalkınma iddiasının hakikatle ne de
receye kadar ilgisi olduğunu kavrıyabilmek için 
diğer memleketlerle mukayesesinin zarureti aşi
kârdır. 

Yatırım münasebetleri bizimki ile kıyas ka
bul etmiyecek derecede yüksek olan batı memle
ketlerini bir tarafa bırakarak meselâ cenup kom
şularımız olan Suriye, Lübnan ve israil ile mu
kayese yaparsak neticenin ne kadar aleyhimizde 
olduğu görülür. 
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1953 1954 1955 1956 Ortalama 

Memleketler % % % % / % 

israil 20 21,4 24,9 24,9 22,8 
' Lübnan (Safi 
hâsıla) 13,6 14,1 15,8 15,4 14,7 
Suriye 15,4 17 21 16,5 17,5 ' 
Türkiye 12,4 14,4 14,2 13,9 13,7 

Nitekim, bizde 1953 - 1956 devreli de gayri-
sâfi millî hâsılanın yatırımlara ortalama % 13,7 
si tahsis edilebildiği halde, bu nispet Suriye gi
bi siyjfrsi ve iktisadi istikrarsızlıklar içinde bu
lunan ve mahdut dış imkânlara sahibolan bir 
memlekette % 17,5 tir. İsrail'de, aynı devrede 
bizim yaptığımız yatırımın iki misline yakın ya
tırım gayreti göstermiştir. 

Demek ki, iktisadi bakımdan ileri ve şartları 
bizden farklı memleketlerdeki yatırım gayretleri 
bir tarafa, iktisadi şartları bize benziyen ve hat
ta gayrimüsait olan cenup komşularımızın bile 
bizden fazla yatırım gayreti gösterdikleri bir va
kıadır. Verdiğimiz rakamlar t ve yaptığımız mu
kayeseler, «misli görülmemiş kalkınma» propa
gandasının ne kadar temelsiz olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırım politikası tes-
bit edilirken umumi yatırımların hacmi ve gayri-
sâfi millî hâsılaya nispeti yanında ekonominin ha
kiki ihtiyaçlarına tekabül etmesi, mal ve hizmet 
arzını süratle artıracak, hayat seviyesini, yüksel
tecek, ihracatımızı genişletecek istikametlere ve 
sektörlere tevcihi de umumiyetle göz önünde yu
tulması lâzımgelen esaslardandır, t). P. Hükü-
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metleriyle ayrıldığımız noktalardan birisi de bu
dur, Bilhassa bizim gibi yatırımlara devam ede
bilmek için daha uzun müddet sanayice ileri git
miş memleketlerde makina, teçhizat ve işletme 
malzemesi ithal etmek durumunda olan bir mem
lekette, yatırımların her şeyden önce tediye mu
vazenemiz üzerinde çabuk ve müspet netice vere
cek sahalara tevcihindeki zaruret aşikârdır. Esa
sen ekonomimizin hakiki ihtiyaçlarına uygun, il
mî tetkiklere dayanan rasyonel bir yatırım poli
tikasının takibi ve bunun için de elde mevcut ve 
elde edilmesi kabil kaynak ve imkânlarla yatırım
lar arasında ahenkli bir münasebet kurarak is
tihsalimizi ve millî gelirimizi süratle artıracak, te
diye muvazenemiz üzerinde derhal müspet tesir
ler hâsıl edecek bir yatırım plân ve programının 
tesbiti hususunda yıllardan beri yaptığımız tav
siye ve ikazlar da bu zaruret ve ihtiyaçtan doğ
maktadır. Yapılan bunca tavsiye ve ikazlara rağ
men böyle bir plânın hazırlanmamış olması hattâ 
plân fikriyle alay edilmesi ve ekonominin hakiki 
ihtiyaçlardan ziyade politik mülâhazaların, pro
paganda maksatlarının ve şahsi kaprislerin dai
ma ön safta tutulması bugün iktisadi sahada kar
şılaştığımız menfi neticenin meydana gelmesinde 
başlıca âmil olmuştur. 

Filhakika, umumi olarak yatırımların sahalar 
itibariyle dağılışını tetkik ettiğimiz takdirde zi
raat, maden, imalât sanayii gibi doğrudan doğru
ya mal istihsaline müncer olan yatırımlar bunlar 
dışında kalan enerji, ulaştırma, mesken, diğer 
inşaat ve ticaret gibi sahalarda yapılan yatırım
lara nazaran çok düşük nispette olduğunu gör
mekteyiz. 
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Sahalar itibariyle yatırımların dağılış nispetleri 

(1958 fiyatları ile) 

I - Doğrudan doğruya mal sahiplerine müncer olan yatırımlar : 

1950 1951 1952 1953 1954 

Ziraat 
Maden 
Sanayi (imalât) 

II - Diğerleri 
Enerji 
Ulaştırma 
Mesken 
Diğer inşaat 
Ticaret 

1955 Ortalama 

12,8 
6,4 

10,0 

29.2 

0.8 
23.7 
28.6 
10.7 
7.0 

100.0 

16,0 
3,4 

11,0 

30.4 

1.8 
27.2 
25.9 
8.7 
6.0 

100.0 

10,0 
4,4 

10,5 

31.9 

1.5 
23.2 
28.1 
8.9 
6.4 

100.0 

10,1 
4,0 

10,7 

26.8 

2.5 
27.1 
28.3 
9.2 
8.1 

100.0 

8,4 
3,4 

15,0 

24.8 

4.0 
21.8 
32.1 
7.3 

10.0 

100.0 

8,4 
3,0 

14,9 

26.3 

4.7 
21.7 
32.5 
7.1 
7.7 

100.0 

11,9 
4,1 

11,8 

27.8 

«•i 

2.6 
24.1 
29.3 
7.8 
7.5 

100.0 

Not : Ziraat yatırımlarına sulama işleriyle yapılan yatırımlar dâhildir. 
rısının ziraate gittiği farz olunmuştur. 

Baraj yatırımlarının ya-

Nitekim, istihsalin süratle artırılması, ihracat 
imkânlarının çoğaltılması bakımından hayati bir 
ehemmiyet arz eden ziraat, madencilik, imalât sa
nayiine yapılan yatırımların, 1950 - 1955 yılları 
ortalaması, umumi yatırımların ancak % 27.8 ine 
baliğ olmaktadır. Hattâ 1952 yılında % 31.9 a 
kadar yükselen bu yatırımlar 1955 te % 26.3 e 
düşmüştür. Asıl dikkati çeken nokta 1951 de 
umumi yatırımların % 16 sim teşkil eden zira
at sahasındaki yatırımların 1955 te % 8.4 e yani 
yarı yarıya düşmüş bulunmasıdır. Halbuki, eki
lebilir toprakların hududuna yaklaşılmış bulun
ması sebebiyle zirai istihsalin artırılması, her şey
den evvel zirai sahada verimin yükseltilmesine 
diğer bir ifade ile yatırımların artırılmasına bağ
lı olduğunda şüphe yoktur. 

Başlanmış fabrika ve tesislerin ikmali için za
ruri makina ve teçhizatın ithal edilmemesi yüzün
den hunlar tamamlanıp işlenmeye açılamazken, 
yeni yeni tesislere başlamak, mevcut sanayi, 
hammadde ve işletme malzemesi ithal edileme-
ımesi yüzünden yarı kapasite ile çalışmak zo
runda kalırken yeni tesisler peşinde koşmak ve 
nihayet enflâsyon 'alabildiğine hızlanırken yüz 
(milyonlarca lira «arfiyle imar hareketine giriş

mek, plân ve program anlayışiyle alâkası olmı-
yan, indî 'kararlara ve şahsi kaprislere dayanan 
'bu hatalı politikanın bariz misallerini teşkil et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin ik-
fisaden hakikaten kalkınıp kalkınmadığını, kal
kınma mevzuundaki gayretlerin hakikaten kâfi 
ve isabetli olup olmadığını netice «bakımından 
gösteren müşire, şüphe yok ki, o memleketin 
reel milli gelirinin yıllar itibariyle artış tempo-
sudur. Reel millî gelir istisnai şartlar altında 
süratle yükseliyor ve millî gelirden fert 'başına 
düşen hisse artıyorsa, o memlekette ha'kiki bir 
(kalkınma var, demektir. Aksi takdirde «Emsali 
görülmemiş kalkınma» dan bahsetmek ve «r%-
fah» tan dem vurmak kendi I kendimizi aldat
maktan başka bir şey değildir. Devletin resmen 
neşrettiği millî gelir rakamları, maalesef, millî 
gelirimizde 1953 ten hu yana reel olarak esaslı 
'bir artış olmadığını göstermektedir. Filhakika 
1953 ten 1957 yılına kadar millî gelirde.görülen 
yıllı'k ortalama artış sadece % 2,3 ten ibarettir. 
Nüfusumuz yılda % 3 ün üstünde arttığına gö
re, millî gelirimizdeki gelişme nüfusumuzdaki 
artışı da.hi karşılıyabilmekten uzaktır. Nitekim, 
reel millî gelirden fert başına düşen hisse,,ara-
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dan dört yıl geçmiş olmasına rağmen henüz 1953 
seviyesinin altındadır. Bu senenin Bütçe Encü
meni raporu, bu mevzuda daha da dikkate şa
yan malûmat vermektedir. Nitekim, Bütçe En
cümeni mazbatasının 402 nci sayfasındaki tab
lonun tetkikinden anlaşıldığı üzere, 1957 yılın
da ziraat sahasında nüfus başına düşen gelir, 
(henüz 1938 seviyesine dahi ulaşamamıştır. Millî 
gelirle ilgili olarak verdiğimiz bu izahat, misli 
'görülmemiş kalkınma ve refah iddialarının te-
ınelsizliğini ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; memleket ekonomi--
sinin içine bile bile sürüklendiği enflâsyon fa
sit dairesini kırmak ve iktisadi hayatımızda 
istikrarı yeniden tesis maksadiyle Hükümetin 
nihayet almak zıorunda kaldığı ve vatandaşın ye
ni" ve büyük külfetlere mal olan ağır ve sert 
tedbirler, altı aydan beri tatbik mevkiindedir. 
Bu devre zarfında Hükümet, bâzı hususlarda 
mûtat tereddüt ve kararsızlıklarından kurtula
mamış, kısa zaman fasılası içindeki çeşitli ve çok 
defa birbirini nakzeden kararları ile müstahsi
lin, iş âleminin ve bütün ilgililerin şiddetle muh-
taooldukları .güveni artırmamış, bilâkis azalt
mıştır. İstikrarı hedef tutan tedbirlerle pağdaş-
ımasma 'ne nazari ve ne de ameli bakımdan im
kân olmıyan Millî Korunma Kanununun tatbi
katında son altı ay içinde gösterilen kararsız
lıklar, tütünlere verilecek primlerin tesbitmdeki 
gecikmeler, Hazine hissesinin kaldırılması hu
susunda şahidi olduğumuz tereddütlü adımlar 
ıbu cümledendir. 

Diğer taraftan, Hükümetin dört Ağustos ka
rarlarını alırken hazırlıksız olduğunu, bu ka
rarların iktisadi ve malî hayatımız üzerindeki 
muhtemel inikaslarını ve neticelerini esaslı bir 
şekilde ölçememiş bulunduğunu ve hususiyle dış 
ticaret mevzuundaki tahminlerinde vahîm bir 
şekilde yanıldığını yine altı aylık tatbikat gös
termektedir. Filhakika 4 Ağustostan bu yana 
ihracatımız maalesef umulan gelişmeyi göster
mekten çok uzak bulunmaktadır. Nitekim, Ağus
tos 'başından Aralık sonuna kadar geçen beş ay
lık devre zarfında yapılabilen ihracat, 1957 yı
lının aynı devresindeki ihracattan 177 milyon 
lira, 1948 yılının aynı devresinden ise 53 milyon 
lira daha düşüktür. Hükümetin bu ihracat mev
siminde 400 milyon doların üstünde ihracat ya
pılacağı yolundaki tahminlerine mukabil ihra-

1959 O : 2 
çatımızın bugünkü seyriyle hattâ 300 milyon 
dolara ulaşamıyacağı görülmektedir. Bu mev
zu üzerinde bilhassa duruşumuzun sebebi aşi
kârdır. Çünkü ihracatımızın gelişememesi, va
tandaşa bu kadar ağır külfetlere malolan istik
rar tedbirlerinin, daha başlangıçtan çökmesini 
intacedebilecek bir tehlike ile bizi karşı kaflr-
şıya bırakmaktadır. 

Filhakika, ihracatımızın gelişmemesinin, ge
rek malî ve gerek iktisadi bakımdan tevlidede-
ceği n'eticeler istikrar tebdirl eriyle sıkı sıkıya 
irtibat halindedir. İhracatımız umulan nispet
te gelişemediği takdirde, 1959 yılı için tasar
lanan ithalâtın gerçekleşmesi düşünülemez. 
Halbuki, 1959 bütçesi varidat tahminleri geniş 
ölçüde, ithalâtta derpiş edilen oldukça mühim 
artış faraziyesine dayanmaktadır. Kredi ve sair 
sebepYer dışında, sırf ihracatın gelişememesi 
yüzünden derpiş edilen ithalâtın yapılamama
sı halinde, bütçe varidat tahminlerinin tahak
kuk edememesi ve bu yüzden bütçenin geçen 
yıllarda olduğu gibi ve hattâ onlardan çok da
ha büyük açıklarla kapanması kaçınılmaz bir 
neticedir. Bu neticenin istikrar tedbirleri bakı
mından büyük bir darbe teşkil edeceğine şüp
he yoktur. 

Diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve müesseselerinin başlanmış olup da halen de
vam eden yatırımlarından mütevellit finans
man açıkları için, emisyon yolları kapandığına 
göre başlıca kaynağın kambiyo karşılık fonun
da birikecek prim farkları olduğu anlaşılmak
tadır. İhracatın gelişmemesi ve bunun neticesi 
olarak ithalâtın tahmin edilen ölçüde yapıla
maması halinde, kambiyo karşılık fonunda kâfi 
miktarda para birikmiyeceğinden, bu teşekkül 
ve müesseselerin yatırımlarından mütevellit 
açıklarının karşılanması mümkün olamryacak-
tır. Bu takdirde eskiden olduğu gibi, yine 
enflâsyoncu vasıtalara ve kaynaklara yani, 
Merkez Bankası emisyonlarına başvurulması 
tehlikesi belirmektedir. Böyle bir ihtimalin, is
tikrarı hedef tutan tedbirler bakımından, büt
çe açığından da büyük ikinci bir darbe olaca
ğından şüphe edilemez. 

Bunun dışında yatırımlara devanı edebil
mek ve mevcut sanayiden âzami şekilde fayda
lanabilmek için, bu yıl en az 600 milyon dolar 
civarında ithalâta ihtiyacolduğunu Hükümet 
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resmen ifade etmiştir. Bu ölçüde veya buna ya
kın bir ithalâtın yapılamaması, hem piyasada 
mal kıtlığının devamına ve hem de, fiyatların 
ve dolayı siyle maliyetlerin daha süratli bir şe
kilde yükselmesini intacedeceğine şüphe yok
tur. Bu takdirde, ihraç mallarımızın fiyatları 
ile dünya fiyatları arasında yeniden büyük 
farkların meydana gelmesi ve para ameliyesiy-
le güdülen başlıca hedefin gerçekleşememesi 
mümkündür. 

Görülüyor ki, bu yıl ihracatımızın seyri, is
tikrar tedbirlerinin ^ muvaffakiyeti için gerek 
malî ve gerek iktisadi bakımdan hayati bir ehem
miyet arz etmektedir. Diğer taraftan bu mev
zuun bir de uzun vadeli cephesi mevcuttur. Fil
hakika paramızın dış değerinde yapılan ameli
yat ile evvelemirde, ihraç mallarımızın iç fi
yatlarla dış fiyatlar arasında enflâsyoncıf poli
tikanın neticesi olarak hâsıl olan büyük fark
ların izalesi suretiyle dış ticaretimizin normal 
mecralara tevcihinin ve salim usullere bağlan
masının sağlanmak istendiği malûmdur. Bun
dan - başka, ihraç mallarına verilecek "primler 
tesbit edilirken, istihsal ve ihracatımızı teşvik 
gayesinin de, hedeflerden biri olarak, göz önün
de tutulduğu malûmdur. Nitekim, Hükümet, 
muhtelif tarihlerde yaptığı beyanlarda bu hu
susu sarahatle açıklamış bulunmaktadır. Hal
buki, 4 Ağustosdan bu#yana umumi fiyat sevi
yesindeki süratli artış, bizzarure maliyetlerin de 
yükselmesini intacettiğinden bâzı ihraç malla
rına tesbit edilen primlerden mütevellit teşvik 
payını, ya ^ok azaltmış veya tamamen ortadan 
kaldırmış görünmektedir. Müstahsili fiyat ba
kımından tatmin etmiyen bu yeni şartlar 
muvacehesinde, bâzı ihraç mallarımızda istihsal 
şevkinin kırılması ve bunun neticeni olarak ge
lecekte de ihracatımızın ümidedildiği şekilde ge
lişmemesi ihtimalleri daha bugünden belirmiş
tir. Halbuki, gerek istikrar tedbirlerinden müs
pet netice alınabilmesi ve gerek dış tediyeler 
bakımından yakın gelecekteki ağır vecibeleri
mizin yerine getirilebilmesi, her şeyden önce 
istihsalimizin ve ihracatımızın süratle gelişme
sine bağlı olduğunda şüphe yoktur. Aksi tak
dirde, pek yakın bir gelecekte dış ödemeler ba
kımından bugünkünden de daha vahim netice
lerle karşılaşmamız mukadderdir. Bütün bu 
sebeplerle ihracatımızın gelişmesi mevzuunda 
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Hükümetin düşündüklerini ve tedbirlerim öğ
renmeye muhtacız. 

Aziz arkadaşlarım, / 
Enflâsyonu bertaraf ve iktisadi hayatta bo 

zuian düzeni tamir maksadını güden yeni poli
tikanın tatbikatı ile ilgili görüşlerimizi, muhte
mel tehlikeleriyle birlikte böylece belirttikten 
sonra, şimdi iktisadi gelişmemizin istikbaliyle 
alâkalı uzun vadeli tedbirler üzerinde de bir 
nebze durmak isterim. Uzun boylu izaha hacet 
yoktur ki, bugün alınan tedbirler, kısa vade
lidir. Ve ilk hedef iktisadi ve malî hayatımız
da temelinden sarsılan düzenin tamiridir. 
Asıl uzun vadeli tedbirlerdir ki, iktisadi gelin
memiz bakımından geleceğe güvenle bakabilme
mize imkân verecektir. 

Bu tedbirlerin başında, öteden beH ısrarla 
üzerinde durduğumuz gibi, kaynaklarımızı lü
zumsuz yere israf etmeden süratle kalkınma
mızı saîğlıyacak bir yatırım plân ve programı
nın hazırlanması lüzumunu bir defa daha belit-
mek isteriz. Tediye muvazenemizin bahşede
ceği imkânlara göre hazırlanması lâzım gelen 
yatırımlar programının ilk hedefi istihsalimizi 
v^ ihracatımızı süratle geliştirmek olmalıdır. 
Biraz önce de işaret ettiğimiz gibi ancak bu 
suretledir ki, önümüzdeki yıllarda daha da 
ağırlaşacak olan dış ödeme vecibelerimizi ye
rme getirmek ve yatırımlara devam etmek im
kânı hâsıl olabilir. 

Avrupa iktisadi iş Baliği Slütehassıslar 
Heyetinin raporunda da belirtildiği üzere, bil
hassa âmme sektörü ile ilgili yatırımların esaplj 
bir şekilde tetkik ve koordine edilmesi, normal 
iş kaynaklarımızı ve tediye muvazenemizin bah
şedeceği imkânların aşılmaması ve bunun için 
de yetkili mütehassıslardan mürekkep bir he
yetle takviye edilecek . mesul bir makamın 
mevcudiyeti zaruridir. Yeni ihdas edilen Koor 
dinasyon Vekâletinin bu vazifeyi hakkiyle yapa
bilmesi için, gerekli kanuni yetkiler ile teçhi
zine lüzum vardır. 

Diğer taraftan yatırım hacminin yıldan yıla 
reel olarak yükselmesi her şeyden evvel millet 
ve devlet olarak geniş ve devamlı bir tasarruf 
hareketine girişilmesi ile mümkündür. Halkı 
tasarrufa teşvik için bizzat iş başında bulunan
ların millet parasının sarfında çok titis dav 
ranmaları ve onlara örnek teşkil etmeleri başta 
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gelen şarttır. Süratle çoğalan nüfusumuzun bes
lenmesi, giyinmesi, barınması ve garp memle
ketleriyle aramızda hayat seviyesi bakımından 
mevcut büyük şartların izalesi, ancak geniş öl
çüdeki hakiki tasarrufların istihsalimizi artı
racak yatırımlara tevcihi, ile mümkün olabilir. 
Bu münasebetle Birleşik Amerika* Cumhurbaş
kanının, bir ay evvel Amerikan Kongresine 
yolladığı mesajdaki şu cümle ibretle üzerinde 
durulmaya değer bir düstur teşkil etmektedir: 
«Tasarruf Amerikan milletini büyük millet ya
pan hususiyetlerin başında gelir.» Amerika için 
doğru olan bu düstur, Amerika'dan yardım gö
ren bizim gibi memleketler için evleviyetle 

. doğrudur. 
Bu arada faiz politikasının gerçek tasarrufu 

sağlıyacak ve artıracak istikamette bir reviz
yona tâbi tutulması, Merkez Bankasını Hazine
nin bir şubesi olmaktan kurtarıp, bu banka
ya hakiki hüviyetinin verilmesi yine bu tedbir
ler cümlesindendir. 

Bugün mefttleketin üzerinde âdeta büyük 
bir yük haline gelen iktisadi Devlet Teşekül-
lerinin ve benzeri müesseselerin bünyeleri üze
rine esaslı bir şekilde eğilmek, her türlü is
rafları önlemek, verimlerini artırmak bir di
ğer tedbir olarak ciddiyetle hemen ele alın
malıdır. Aynı zamanda, bu müesseselerin mu
rakabelerini daha müessir bir hale koyacak 
usullşr ve yollar araştırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1959 bütçesi, iktidar hükümetlerinin şay-

mıyan propaganda edebiyatına tamamen uy
gun olarak,, gerekçede ayrîen şu cümlelerle 
takdim edilmektedir. «1959 bütçe lâyihası, tat
bikine konulan istikrar programının akabin
de getirdiği büyük masraf zaruretlerine rağ
men, tutumlu ve denk olarak hazırlanmak su-

• retiyle malî tarihimiz bakımından da iftihar
la kaydedilecek bir vesika hüviyetini iktisa-

. betmiş bulunmaktadır.» 
1959 bütçesinin rakam kalabalığı bakımın

dan, malî tarihimizde bir rekor kırdığına şüp
he yoktur. Nitekim, gerekçede de ifade edil
diği gibi, 1950 yılında 1 milyar 554 milyon 
liraya baliğ olan bütçeler yekûnu % 301 nis
petinde bir artışla 1958 yılında dört milyar 
627 milyon liraya, % 35 nispetinde bir artışla' 
da 1959 da 6 milyar 248 milyon liraya yüksel-
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miş bulunmaktadır. Fakat uzUn boylu izana 
hacet yoktur ki, bütçe rakamlarının artışında 
mühim olan ve iftiharla kaydedilmesi haklı 
olan hâdise, bütçelerin para değerinin düşmesi 
yüzünden vâsıl olduğu rakam kalabalığı de
ğil, fiilî hizmet gücündeki reel artışlardır. Pa
ramızın dış değeri % 220 nispetinde düşü
yor. Toptan eşya fiyatları endeksi % 126 
nispetinde yükseliyor. Diğer bir ifade.ile pa
ramız iç değerinin -yarısından fazlasını kay
bediyor. Sonra Hükümet bu gerçekten âdeta 
habersiz görünerek ifütçe varidat ve masraf
larında 1950 den bu yana kaydedilen zahiri 
artışları ele almak suretiyle ve uzamlmıyan 
bir gayretle mukayeseler yapıyor ve bütçe sa
hasında son sekiz yıl zarfında ne büyük me
safeler kat'edildiğini ispata çalışıyor. 

Aziz arkadaşlarım, 
Rakamların mukayesesinden salim ve sağ

lam neticeler çıkarabilmek için, her şeyden 
önce ölçü olarak kullanılan vasıtanın da mu
kayeseye esas alman başlangıç tarihinde ve 
sonunda sadece ismen değil, fiilen aynı olma
sı lâzımdır. 1950 de 100 santim olan metre-
dpn kınla kınla sadece 31 santim kalır ve 
siz bu 31 santimi sanki metre imiş gibi far-
zederek ölçmeye kalkar ve bundan neticeler 
çıkarmaya çalışırsanız, bu mukayeseleri pro
paganda gayreti dışında ciddiye almak el
bette mümkün değildir. (Sağdan bravo ses
leri.) İşte geçen yıl bütçelerinde olduğu gibi, 
1959 «bütçe gerekçesinde de yapılan bundan 
başka bir şey değildir. Bu gerçeği bâzı mü
şahhas misallerle de belirtmek mümkündür. 
Bilfarz, 1950 de Cumhurbaşkanlığı bütçesi 996 
bin liradan ibaretti.'1959 da bu bütçenin ye
kûnu 2 milyon üç yüz bin liraya yükselmiş
tir. Demek ki, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde se
kiz yıl içinde 1 milyon 300 bin lira yani % 
150 den fazla bir artış olmuştur. Keza Bü
yük Millet Meclisinin ^950 yılındaki bütçesi 
14 milyon 340 bin lira idi. 1959 da bu büt
çe ödeneklere yapılan son zamlar da nazara 
alınırsa 40 milyonun üstüne yükselmiştir De-.. 
mek ki, Büyük Meclisin bütçesinde sekiz yıl 
içinde % 200 e yakın bir, artış olmuştur. Bu 
artışları ele alarak, Cumhurbaşkanlığı ve Bü
yük Meclisin hizmet gücünün arttığı elbette 
ileri sürülemez. Bunun daha bariz bir misalini 
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personel giderlerinde de müşahede etmek müm
kündür. 1950 yılında 656 milyon lira olan per
sonel giderleri 1959 bütçesinde 2 milyar 400 
milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu ar
tışın, hizmet tevzileri dışında kalan çok mühim 
bir kısmı da keza, doğrudan doğruya para de
ğerinin düşmesi yüzünden memur, ücretli, 
emekli, dul ve yetim maaş ve çeşitli istihkakla
rına yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 

Görülüyor ki, zahirî şişkinliğini enfilâsyona 
ve para değerinin düşmesine borçlu olan bütçe 
rakamlarını ele alarak yapılan mukayeseler ve 
bu mukayeselerden çıkarılan neticelerin, pro
paganda edebiyatı dışında hiçbir değeri mevcut 
değildir. 

1959 bütçesinde personel masrafları umumi 
masraf yekûnunun % 40 ma, cari masrafların 
ise % 60 ı civarında yükselmiş bulunmaktadır. 
Kaldı ki, son defa yapılan zamlardan sonra da, 
Devlet personelinin eline geçecek satmalma 
gücü 1950 seviyesine ulaşamamıştır. Çünkü, 
1950 den bu yâna toptan eşya fiyatlarının 
% 126 artmasına mukabil, son zamlarla birlikte 
Devlet personelinin maaş ve istihkaklarmdaki 
artış ancak, % 100 den ibaret kalmıştır. Şu hal
de, Devlet memurlarına, emekli, dul ve yetim
lere 1950 yılındaki satmalma gücü sağlanabil-
seydi, personel masraflarının bütçenin umumi 
masraf yekûnuna nispeti % 40 değil, % 50 ye 
yükselmiş olacaktı. Demokrat Parti sözcüleri
nin 1950 de yaptığı bütçe tenkidinde, personel 
masraflarının bütçe giderlerinin % 44 ünü teş
kil etmesi, bürokrasi çukuruna gömülme tabi
riyle mayalandırılıyordu. Bu gidişe son verme
nin zaruretine inanmış görünenlerin ve bu mak
satla Devlet hizmetlerinde rasyonalizasyonun 
bayraktarlığını yapanların iş başına geçtikten 
sekiz yıl sonra vaktiyle bizzat mahkûm ettik
leri durumla karşılaşmaları cidden ibret verici 
olmalıdır. ' 

Diğer taraftan memur, emekli, dul ve yetim 
maaşlarına ve istihkaklarına bugün yapılagelen 
ve 1950 deki satmalma gücünü sağlamaktan 
uzak olan bu zamlar da açıkça göstermektedir 
ki, bilhassa son yıllarda yatırımlara ayrılabilen 
paralar, geniş ölçüde hiçbir müdafaa vasıtası 
olmıyan bu zümrenin içtimai sefaleti pahasına 
mümkün olabilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; biraz önce gerekçeye at
fen, 1959 bütçesinin tatbika konulan istikrar 
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programının akabinde getirdiği büyük masraf 
zaruretlerine rağmen, denk olarak hazırlanmış 
olmasının Hükümetçe iftihar vesilesi olarak ileri 
sürüldüğüne işaret etmiştik. Hakikat, iddia edi
lenin tamamen aksidir. 1959 bütçesindeki mas
raf artışlarının en az yarısını memur, emekli, 
dul ve yetim maaşlarına ve çeşitli istihkaklarına 
yapılan zamlar teşkil etmektedir. Bu zamların 
getirdiği masraf artışları istikrar programının 
akabinde gelen masraflar değil, bilâkis, şimdi
ye kadar takibedilen enfilâsyoncu politikanın, 
çok evvel kaçınılması mümkün olmıyan bir za
ruret haline getirdiği masraflardır. Nitekim, ge-
çen yılın başında Meclise sevk edilen Personel 
Kanunu ile de bu vakıa bizzat Hükümet tara
fından teyid edilmiş bulunmaktadır, Hakikatte 
istikrar programının temelini teşkil eden para
mızın dış değeninin düşürülmesi, enfilâsyonun 
neticesi olarak çığ gibi artan Devlet masrafla
rını artık normal varidat kaynakları ile-karşı
lamak imkânını kaybeden Hükümetin hızır gibi 
imdadına yetişmiştir. Bu bakımdan, istikrar 
programının bütçe üzerindeki inikaslarını mas
raflardan ziyade varidat cephesinden incelemek 
gerçek durumu bütün açıklığı ile ortaya koy
mak bakımından zaruridir. 

- Bütçe gerekçesinde, 1950 den itibaren her yıl 
bütçe varidatının bir evvelki yıla ve nihayet 
1950 yılma nazaran artışları bir tablo halinde 
kaydedildikten sonra, masraf artışlarında ol
duğu gibi şu mütalâa ileri sürülmektedir : «Yu-
kard-aki tablo, Devlet varidatının ekonomik ge
lişmemize muvazi olarak yıldan yıla muntaza
man artışlara mazhar olduğunu ve 1959 malî 
yılma ait Devlet varidatı tahminlerinin, 1950 ye 
nazaran % 366 nispetinde 4 milyar 684 milyon 
liralık fazlalık arz ettiğini göstermesi bakımın
dan da ayrıca şayanı dikkat bulunmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet gelirlerinin 
daha evvelde olduğu gibi, son sekiz yıl zarfında 
da normal iktisadi gejişmeye muvazi olarak ar
tış kaydettiğinde şüphe yoktur. Fakat Devlet 
masraflarında olduğu gibi, gelirlerde de enfi
lâsyonun tabiî neticesi olan zahirî artışları ele 
alarak yapılan mukayeseler ve çıkarılan netice
lerin hakikatle ilgisi çok azdır. Nasıl millî gelir 
hesaplarında cari fiyatlarla millî gelir, reel millî 
geliri göstermiyorsa ve hakiki artışı ölçmek için 
millî gelir rakamlarını sabit fiyatlara irca et-
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mek lâzımgeliyorsa, Devlet varidatında da ha
kiki gelir artışını az-çok doğruya yakın ölçe
bilmek için aynı devre zarfındaki toptan eşya 
fiyatları endeksindeki artışları da göz önünde 
bulundurmak lâzımdır. 

Bu noktadan hareket edilince, 1955 yılma, 
kadar Devlet varidatının reel olarak arttığını, 
1955 yılından itibaren ise, durakladığını görmek
teyiz. Filhakika, toptan eşya fiyat endeksine göre, 
hesaplanmış Devlet geliri 1950 de 1 milyar 300 
milyon lira iken 1955 yılında 2 milyar lira civa
rına yükselmiş, o tarihten sonra birçok vergi 
nispetlerinin artırılmasına ve yeni yeni vergiler . 
ihdas edilmesine rağmen hemen hemen sabit kal
mıştır. Hattâ daha da şayanı dikkat olan cihet, 
1956 dan itibaren enflâsyon neticesi olarak ge
lirlerdeki zahirî artışların da çok yavaşladığı Ve 
founu telâfi etmek için 1957 yılı başında Damga 
Besmine, harçlara, inhisar resimlerine mühim 
nispetlerde zam yapılmak ve ayrıca Hususi Oto
mobil Vergisi, birtakım ithal maddelerine tahsis 

i edilen dövizler üzerinde Hazine hissesi gibi ye
ni yeni vergiler ihdas olunmasına zaruret du
yulmuştur. Görülüyor ki, enflâsyonun tahrip
kâr tesirleri 1955 ten sonra zahirî artışlardaki 
temponun bile devamına imkân bırakmamıştır. 

işte, Devlet masraflarının enflâsyon neticesi 
olarak yıldan yıla çığ gibi artması, buna muka
bil gelir artışlarmdaki duraklama karşısında 4 
Ağustosta para kıymetinin düşürülmesi, Hükü
metin imdadına yetişmiştir. Nitekim, Bütçe Ko
misyonu mazbatasında da temas edildiği üzere, 
1959 bütçesinde 4 Ağustos kararları ile doğru
dan doğruya veya bilvasıta alâkalı varidat ar
tış tahminlerinin yekûnu 1 milyar liranın üs
tündedir. 

Şu halde1, 1959 bütçesinin hususiyeti, gerek
çede iddia edildiği giJbi 4 Ağustos kararlariyle, 
ilgili olarak yeni masraf zaruretleri getirmesin
den ziyade, vasıtalı vergi şeklinde vatandaşın 
vergi yükünü büyük ölçütle ağırlaştırmasmda-
dır. Bu bakımdan iftihar değil, bilâkis üzülecek 
bir hâdise teşkil eder. 

Bu bahiste son olarak prim farklarından do
ğan ve kamibiyo karşılık fonunda biriken para
ların kullanılması mevzuunda Büyük Meclisin 
murakabe haklarına taallûk eden mühim bir 
maktaya bilhassa dikkatinizi çekmek isteriz. ît-
Ihalât ve ihracatımızın seyrine göre her yıl mil
yarı çok aşacak olan prim farklarının, hiçbir . 
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mura'kabeye tâbi olmaksızın Hükümetçe serbest
çe kullanılmasını, teşriî murakabenin hikmeti 
vücudu ile telife imkân yoktur. Büyük Meclisin 
2Î Ağustos tarihli fevkalâde toplantısında ısrar
la üzerinde durduğumuz gilbi, aslında tipik bir 
vasıtalı vergi mâhiyetinde olan prim faikların
dan mütevellit olarak kamibiyo karşılık fonun* 
da birikecek paraların, bütçe ve dolayısiyle Bü
yük Meclisin murakabesi dışında bırakılması 
hiçbir surette tecviz edilemez. (Sağdan, bravo 
sesleri) Bu fonda birikecek ba'kıyelerin bir ta
raftan bütçeye varidat, diğer taraftan tahsis 
yerleri gösterilmek üzere masraf kaydedilmesi
ni ve her halde 3 aylık fasılalarla bu mevzuda 
Büyük Meclise Hükümetçe malûmat verilmesini 
Meclisim teşriî murakabe hakkı bakımından 
şart addetmekteyiz. (Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak Devlet 
îborçları üzerinde de bir nebze durmak isteriz. 
Peşinen arz edelim ki, D. Parti Hükümetlerinin 
en hafif tâbirle hakiki durumu olduğundan çofe 
farklı göstermek yolundaki gayretlerinin en ti
pik misallerini Devlet 'borçlarına dair verdikleri 
rakamlar ve bu rakamların mukayesesinden çı
kardıkları neticeler teşkil etmektedir. Şimdi, 
âmme sektörü borçlarını örten bu cidden ibret 
verici perdeyi aralıyarak hakiki durumu araş
tırmaya çalışalım. 

1959 'bütçe gerekçesine konulan borçlar cet
veline göre, «Mülhak bütçeler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve ıdiğer teşekküllerin Hazine ke
faleti ile aldıkları borçlarla birlikte Devlet borç
larının umumi yekûnu 31. V,. 1950 tarihinde 2 
milyar 297 milyon lira iken, 31. X . 1958 tarihin
de 3 ımilyar 559 milyon liraya yükselmiş bulun
maktadır» deniliyor. Diğer bir ifade ile ve büt
çe gerekçesinde'ki iddiaya göre son sekiz yıl 
zarfında iç, dış, konsolide, dalgalı borçların umu
mi yekûnu sadece 1 milyar 262 milyon liralık bir 
artış kaydetmiştir. Gerekçede gerek umumi mu
vazene, gerek mülhak bütçeler, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve diğer teşekküllerin borçlarında 
son sekiz yıl zarfında vâki bu mütevazi artışla--
rın nerelerde tevellüdettiği anlatıldıktan sonra 
aynen şu neticeye varılmaktadır. «Böylece 1950 
yılından Temmuz 1958 tarihine kadar geçen dev
re zarfında millî istihsal gücümüzün artırılma
sına matuf olarak yapılan milyarlarca liralık ya
tırımlar yanında, borçlarımızın artışı tamamiyle 
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mutedil bir seyir takibetmiş bulunmaktadır. Da-

•*~̂  ha sonra borç yekûnundaki bu mütevazı artış 1950 
ve 1958 yılları millî gelir ve bütçe rakamlariyle 
mukayese edilerek nispetler çıkarılmakta ve şu 
iddia ileriye sürülmektedir : «Görülüyor ki; 1950 
yılından bu yana Devlet borçlarında kaydedilen 
artış, millî gelir ve bütçe varidat rakamlarının 
inkişafiyle birlikte mütalâa edilince borç yekû
nunun hafiflemesi şeklinde tecelli etmektedir ki, 
bu netice de Demokrat Parti hükümetlerinin âm
me kredisi sahasında takibeylediği politikanın 
itidal ve hassasiyetle yürütüldüğünün bir ifade
sidir. 

Muhterem arkadaşlarım; gerekçede kaydedi
len borç miktarlarını ve bunları mukayeseden çı
karılan bu parlak neticeleri böylece tesbit ettik
ten sonra şimdi mevzuun üzerine biraz daha ya
kından eğilebiliriz. 

Evvelâ dikkat edilmişse, fark edilecektir ki, 
son sekiz yıl zarfındaki borçlanmaları mümkün 
olabildiği kadar az gösterebilmek ve bu suretle 
mukayeselerden lehlerine neticeler çıkarabilmek 
gayretiyle muayyen tabirler, dikkat ve ihtimam
la kullanılmak teuretiyle borç nevileri tahdidedil-
miştir. Filhakika biraz önce işaret ettiğimiz üze
re, gerekçede Devlet borçlarına: ilâveten, İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve diğer teşekküllerin 
münhasıran «Hazine kefaletiyle aldıkları borç
lardan bahsedilmektedir. Buna mukabil mülhak 
bütçelerin ve benzeri müesseselerin Hazine kefa
leti olmaksızın borçlandıkları miktarlara hiç te
mas edilmemektedir. Bu mahiyetteki borçlar 
Hazinenin kefaleti olmayınca bu teşekkül ve mü
esseselerin borçları olmaktan çıkarlar mı? Bu-
müesseselerin yaptıkları milyarlarca liralık yatı
rımlar zikredilir de çeşitli şekillerde borçlandık
ları milyarlarca lira niye zikredilmez ve kapalı 
geçilir? Çünkü, bunları zikretmek «milyarlarca 
liralık yatırımların yanında borçlarımız bir iti
dal dâhilinde seyretmiş bulunmaktadır» iddiası
nın içyüzünü bütün açıklığı ile ortaya koymak 
demektir. Bu noktaya, rakamlara dayanarak 
biraz sonra temas etmek üzere -evvelâ dar ve klâ
sik mânada alman borçları dahi az göstermek 
yolundaki gayretler üzerinde duralım. Bunun 
için de ilk önce iç borçları gözden geçirelim. Ge
rekçedeki cetvele göre, genel bütçe ile mülhak 
bütgeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer 
teşekküllerin dalgalı ve konsolide iç borçlarının 
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yekunu iki milyar 336 milyon liradır. Bu borç
ların müfredatını gözden geçirdiğimizde evvelâ 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Hazine kefaletiyle 
Merkez Bankasından aldığı ve yekûnu Kasım 
1958 sonunda 1 milyar 144 milyon liraya baliğ 
olan borçların kaydedilmiyerek açıkta kaldığını 
görüyoruz. Bittabi bunu yaparken 1950 yekûn
larına da Toprak Mahsulleri Ofisinin Merkez 
Bankasından aldığı borçların ithal edilmemesi 
ihmal olunmamıştır. Şu var ki; o tarihte bu 
borç sadece 105 milyon liradan ibarettir. Bu su
retle 1950 yekûnlarından 105 milyonu çıkararak 
1958 de 1 milyar 144 milyon lirayı hesaba kat
mamak yani 1 milyar 39 milyon liralık borç ar
tışından kurtulmak usulü bulunmuştur. Diğer 
taraftan yine Büyük Meclisin malûmu ol
duğu üzere, 1955 yılında Toprak Mahsulleri 
Ofisinin Merkez Bankasına olan borçlarında 
yarım milyarlık bir miktarı ofis borçların
dan tenzil edilmiş ve banka vaziyet cetvel
lerinden tenzil edilmiş ve banka vaziyet cetvelle
rinde (mahsubata tâbi matlubat) adı ile açılan 
yeni bir hesaba nakledilmiştir, iktidar hükümet
lerinin nezdinde bir borç muhasebe kaytılarında 
bir başka hesaba alındığı için borç olmaktan çık
mış bu d^ bittabi borç yekûnlarına ithal edilme
miştir. Dışarıda bırakılan bu borcun miktarı da 
halen 375 milyon liradır. j 

Muhterem arkadaşlarım, dar mânada alman 
borç miktarlarını dahi, noksan göstermek yolun
daki gayretler bu kadarla da kalmıyor. Hazine
nin Merkez Bankasından aldığı ve Kasım 1958 
sonunda 649 milyon liraya baliğ olan avanslar da 
borç yekûnuna dâhil edilmemiştir. Bunun mucip 
sebebi olarak Hükümetçe ileri sürülen mütalâa 
malûmdur. Bu avanslar bütçe ihtiyaç^ için değil, 
fakat, bütçe yılı içinde masrafların se^ri ile vari
datın seyri arasındaki muvakkat muvazenesizlik
leri izaleye medar olmak üzere Hazine ihtiyaçla
rı için alınmıştır. Fakat, konuşmamızın başların
da temas ettiğimiz gibi, hakiki kullanma maksa
dı böyle olmak lâzımgelen bu avanslar, geniş öl
çüde kesinhesaplarla taayyün eden 1954, 1955, 

i 1956 ve 1957 bütçe açıkları kapatılmıştır. Yeni, 
I bütçeye mal olmuş Hazine muameleleriyle bir alâ-
] kası kalmamıştır. Binnetice, borç miktarını oldu-
| ğundan noksan göstermek için bile bile dar tutu

lan çerçeve içinde dahi, Devletin, mülhak bütçe-
\ lerin, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer teşek-
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küllerin iç borçlarının yekûnu, gerekçede kayde
dildiği g|bi, 2 milyar 336 milyon lira değil, % 100 
fazlasiyle 4 milyar 504 milyon liradır. Yine*dar 
mânadaki dış borçlara gelince, bu borçlar dolar 
280 kuruş hesabiyle gösterilmiştir. Bunu mazur 
göstermek için de şöyle denmektedir: «Bu tablo
da dış borçlar halen resmî kurlara göre hesabe-
dilmiş olup, tediyesi mal ihracı suretiyle yapılan 
kredilerde tatbik edilecek ihraç pirimi, alacakla
rın mal cinsine göre tahavvül edeceği ve şimdi
den hesabedilemiyeceği cihetle 31 . X . 1958 ta
rihindeki Devlet borçları vaziyetinin mezkûr ye
ni kur üzerinden iraesi mümkün görülmemiştir.» 
Görülüyor ki, mazeret çok mühimdir. Bir defa bu 
borçlardan yüzde kaçı mal ihracı suretiyle ödene
cektir. Ona dair bir işaret yoktur. Sonra, bu dü
şük pirimli malları Hükümet bâzı borçların öden
mesine değil de, bunların ihracından mütevellit 
dövizi ithalâta tahsis etseydi 9 liradan satacak
tı. Demek ki, bu mazeret ciddî hiçbir esasa dayan
mamaktadır. Hakikatte bu mazeretin arkasında 
bulunan asıl endişe, 4 Ağustos para ameliyesin
den sonra, dış borçlarımızın Türk lirası tutarları
nın yükselmesini meşhur mukayese hesaplarını 
altüst etmesidir. Fakat garip bir tesadüftür ki, 
Devletin diğer bir resmî dairesi bu borçlan yeni 
kurlarla neşretmek ihtiyatsızlığını göstermiştir. 
Filhakika İstatistik Umum Müdürlüğü bültenle
rinde Ekim sonu itibariyle dış borçların yekûnu 
bütçede gösterildiği gibi 1 milyar 222 milyon 
lira değil, 2 milyar 612 milyon fazlasiyle 3 mil
yar 837 milyon liradır. Şu halde, bizzat bütçe 
gerekçesinde (mülhak bütçeli idareler, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve diğer teşekküllerin Hazine 
kefaletiyle aldıkları borçlar ile Devlet borçları) 
şeklinde tahdidedilmiş, esasa sadık kaldığımız 
takdirde dahi, bu daire ve teşekküllerin iç, dış, 
konsolide, dalgalı borçlarının hakiki miktarı bütçe 
gerekçesinde kaydedildiği gibi 3'milyar 559 mil
yon lira değil, tam 5 milyar fazlasiyle 8 milyar 
341 milyon liradır. 

Biraz evvel işaret ettiğimiz üzere, geniş mâ
nada âmme sektörünün borçları hakikatte sadece 
bunlardan da ibaret değildir. Borçlar bütçesi üze
rinde Bütçe Komisyonu raporu raportörlerinçe 
hazırlanan raporun tetkikinden de anlaşılacağı 
veçhile, Amortisman ve Kredi Sandığının fonla
rından 843 milyon lira da İktisadi Devlet Teşek
külleri ve benzeri müesseselere orta ve uzunca | 
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vâdelerle ikraz edilmiştir. Bu borçlarda bütçe 
gerekçesinde verilen cetvelin dışında bir?kıl
mıştır. Bununla birlikte Devletin, mülhak büt
çelerin, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselerin borçlaımııı yekûnu 9 milyar 
184 milyona baliğ olmaktadır. 

Dahası var, gerekçede âmme sektöründe 
yapılan milyarlarca yatırımlardan bahsedildi
ğine göre, klâsik Devlet borcu tâbirinin gölge
sine sığınarak, bu sektörün geniş ölçüde zarar
larını kapamak, yatırım ihtiyaçlarını karşıla
mak ve sair ihtiyaçları için Merkez Bankasına 
borçlandığı miktarları da hesaba katma zaru
reti aşikârdır. Konuşmamızın başında mülhak 
bütçeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselerin Merkez Bankası avans ve 
kredilerinden faydalanmaları için, mahiyeti pek 
aşikâr olan Hazine kefaletini haiz bonolar dı
şında ayrıca değişik ve kapalı usullere başvu
rulduğuna da işaret etmiştik. Nitekim bu mü
essese ve teşekküllerin ticari senetler reeskon
tu ve tahvil üzerine avans usulleriyle Merkez 
Bankasından ayrıca borçlandıkları miktarların 
1. V I I . 1958 tarihinde ceman 1 milyar 30 mil
yon liraya baliğ olduğunu konuşmamızın başın
da temas ettiğimiz Avrupa İktisadi İş Birliği
nin raporundan, anlıyoruz. Bununla birlikte bu 
müesseselerin borçlarının yekûnu 10 milyar 
214 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu yekû
na Tarım Satış kooperatiflerinin Merkez Ban
kasına olan 613 milyon liralık borcu dâhil de
ğildir. Daha evvelce temas ettiğimiz gibi. bu 
borcun en az 350 milyon lirası Hükümetin bu 
teşekküllere empoze ettiği fiyat politikasından 
olduğuna £öre, bundan mütevellit zarar kar
şılığı olan 3J>0 milyon liranın da hesaba katıl
ması lâzımgelir. Fakat biz bunun üzerinde dur
muyoruz. 

Muhterim arkadaşlarım, görülüyor ki, Dev
letin, mülhak bütçelerin, İktisadi Devlet Teşck-' 
külleri ve benzeri müesseselerin bir kelime ile 
âmme sektörünün konsolide ve dalgalı dış borç
ları ile muvazenei umumiyenin konsolide ve 
dalgalı iç borçları ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri müesseselerin yalnız Merkez 
Bankası ve Amortisman ve Kredi Sandığına 
çeşitli şekillerdeki dalgalı borçlarının yekûnu 
gerekçede verilen rakamlardan çok farklı ola
rak 3 milyar 559 milyon lira değil, 6 milyar 
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659 milyon lira fazlasiyle 10 milyar 214 mil- < 
yon liradır. 

Şimdi mevzuun ehemmiyetine binaen âmme 
sektörünün dış borçlarını bir başka membadan 
da faydalanarak tesbit etmek yerinde olur. Bu 
memba biraz önce de temas ettiğimiz gibi, Av
rupa İktisadi iş Birliği Heyetinin raporudur. 
Bu raporda dış borçlarımızla ilgili enteresan 
malûmat verilmektedir. Nitekim bu rapora ek 
cetvelde/ harice karşı olan Devlet borçları ile, 
âmme sektörünün kredili ithalâttan mütevellit 
borçlarının yekûnu 1 . V I I . 1958 tarihinde 621 
milyon dolar olarak gösterilmektedir. Bunun 
yeni kurlarla karşılığı 5 milyar 589 milvon li
radır. Dış borçlar bakımından bu rapordali ra
kamlar esas alındığı takdirde, âmme sektörü
nün, iç, dış konsolide, dalgalı borçlarının yekû
nu hakikatte 11 milyar 966 milyon liraya baliğ 
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yaptığımız bu açık
lamalarla 1959 bütçe gerekçesin deki; «B"5ylece 
1950 yılından Temmuz 1958 tarihine kadar ge
çen devre zarfında millî istihsal gücümüzün 
artırılmasına matuf olarak yapılan milyarlarca 
liralık yatırımlar yanında borçlarımızın artışı 
tamamiyle mutedil bir seyir takibetmiş bulun
maktadır.» ibare ve iddiasının maverasmdaki 
gerçeği bütün açıklığı ile ortaya koyduğumuza 
kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 Ağustosta alman 
kararların ışığı altında, iktisadi ve malî duru-
jnumuz ve 1959 bütçesi üzerinde C. H. Partisi 
Meclis Grupu adına yaptığımız 'açıklamalarla 
bir gerçeği bütün açıklığı ile bir defa daha Bü
yük Meclisin ve Türk milletin huzuruna sermiş 
bulunuyoruz. 

İktisadi ve malî sahada memlelifet ve vatan
daş olarak şimdiye kadar çektiğimiz sıkıntı ve 
mahrumiyetlere inzımamen, son kararlarla yük-
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lendiğimiz ağır külfetlerin başlıca sebebini, her 
şeyden evvel, batılı mânası ile gerçel^demok-
ratik rejimin temelini teşkil eden müessir bir 
Meclis, basın ve umumi efkâr murakabesinin, 
bu memlekette yerleşememiş olmasından ara
mak lâzım gelir. (Sağdan, bravo sesleri) 

Devlet hayatında hataların asgari hadde in
dirilebilmesi ve memleket olarak kalkınmamız, 
millet olarak refah ve huzura kavuşabilmemiz, 
herşeyden evvel ve herşeyin üstünde demokra
tik hak ve hürriyetlerin bahşedeceği müessir bir 
Meclis, basın ve umumi efkâr murakabesi ile 
mümkün olabilecektir. 

Asırların tecrübesiyle meydana çıkan ve mo
dern devlet idaresinin temel kaidesi haline ge
len bu gerçek çağdaş medeniyet seviyesine ulaş
mamamızın da başlıca şartıdır. 

1959 Türkiyesinde modern devlet idaresinin 
en basit kaideleri ve tabiî vatandaş hakları uğ
runda hâlâ mücadele etmek mecburiyetinde bı
rakılmamız cidden hazindir ve acıdır. Kaldıki 
son seçimler uğrunda mücadele ettiğimiz bu dâ
vaların millet çoğunluğunca da benimsendiğini 
açıkça meydana koymuştur. 

C. H. P. Meclis Grupu olarak, siyasi sahada 
olduğu gibi iktisadi ve malî sahada da memle
keti vahim-bir buhrana ve vatandaşı geçim zor
luğu ve huzursuzluğa sürükliyen hükümetler
den itimadımızı esirgemeyi; davacısı olduğu
muz vatandaş hak ve hürriyetlerine hürmetkar, 
müessir bir murakabeye dayanan bir idarenin 
bu memlekette bir an evvel yerleşmesi bakımın
dan büyük milletimize borçlu olduğumuz vazi
fenin icabı saymaktayız. (Sağdan, bravo sesle
ri, şiddetli alkışlar) 

REİS — 21 . I I . 1959 Cumartesi günü saat 
10,00 da toplanmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ- j Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman'm 
lu'nun, istihsal edilen çayların kurutulması ve tahriri cevabı (7/323) 

I 10 Aralık 1958 
islenmesi için yeni fabrika ve atelyeler kurulma- j T R M< Mw]M Y ü k s e k R i y a s e t i n e 

sının düşünülüp düşünülmediğine dair sualine j Aşağıdaki sorumun Gümrük ve İnhisarlar 
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Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Adana Mebusu 
Avukat 

Kemal Sarıibrahimoğiu 

Rize ve havalisinin istihsal etmekte bulun
duğu çayların kurutulması ve işlenmesine mev
cut fabrika ve atelyelerin kâfi gelmediği ve bu 
yüzden binlerce ton malın, güneşte kurutmak 
gibi iptidai usullerle işlenmesi yoluna gidildiği, 
bu suretle mahsulün bir kısmı heder olduğu gi
bi, büyük bir kısmı da fennî şartlara uygun şe
kilde işlenemediği vakıası karşısında vekâletçe 
yeni fabrika yapılması ve atelyeler tesisi husu
sunda ne gibi tedbirler alınmaktadır ? 

T. C. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 9 . I I . 1959 
Sayı : 8/10288 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği 
Umumi Kâtipliği 

Ankara 
30 . I . 1959 gün 2233/9302 sayılı yazı kar

şılığıdır ': . • 

Adana Mebusu Kemal Sanibrahimoğlu'nun çay 
mevzuu hakkındaki tahrirî sualine', bütçe çalışma 
lan ve mütaakiben tütün piyasalarına ait mesa
inin tanzimi işleriyle iştigalim ve aynı zamanda 
Ege tütün piyasasının mahallinde tetkik ve ta
kibi maksadiyle vukubulan seyahatim ve halen "de 
seyahatte bulunmaklığım dolayısiyle zaruri ola-
rak zamanında cevap verememiş olduğumu vy 
cevabımın 20 Şubatta verilmesi için yüksek mü
saadelerini ve keyfiyetin sual sahibi muhterem 
milletvekiline iblâğını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman 

T. C. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti. 19 . I I . 1959 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 
Sayı : 801 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumî Kâtiplik : (Kanunlar Müdürlüğü) 

30 . I . 1959 tarih ve 2233 - 9302' sayılı yazınıza 
karşılıktır : 

.1959 O : 2 
Rize ve havalisinin istihsal etmekte bulundu

ğu çayların kurutulması ve işlenmesine mevcut 
fabrika ve atelyelerin kâfi gelmediği ve bu yüz
den binlerce ton malın, güneşte kurutmak gibi 
iptidai usullerle işlenmesi yoluna gidildiği, bu 
suretle mahsulün bir kısmı heder oMuğu gibi, 
büyük bir kısmı da fennî şartlara uygun şekil
de işlenmediği vakıası karşısında vekâletçe yeni 
fabrika yapılması ve atelyeler tesisi hususunda 
ne gibi tedbirler alındığı hakkında, Adana Me
busu Kemal Sarıibrahimoğiu tarafından verilen 
tahrirî sual takririne vekâletimizce hazırlanan 
cevabın ilişik olarak takdim edildiğini saygıla
rımla arz ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman 

Adana Mebusu Sayın Kemal Sarıibrahmı-
oğlu; 

«Rize ve havalisinin istihsal etmekte olduğu 
çayların kurutulması ve işlenmesine, mevcut 
fabrika ve atelyelerin kâfi gelmediği ve bu 
yüzden binlerce ton malın güneşte kurutmak 
gibi iptidai usulferle işlenmesi yoluna gidil
diği, bu suretle mahsulün bir kısmı heder ol
duğu gibi büyük bir kısmı _ da fennî şartlara 
uygun şekilde işlenemediği vakıası ^karşısında, 
Vekâletçe yeni fabrika yapılması ve atelyeler 
tesisi hususunda ne gibi tedbirler alınmakta 
olduğunu» sormaktadır. 

Rize ve havalisinde çay ziraati bilhassa 1950 
yılından sonra her istikamette Hükümetçe teş
vik edilmiştir. 

Memleketimizin çay istihlâkinin mühim fyiv 
kısmının yabancı memleketlerden ithal edilen 
çaylarla karşılanmakta olduğu nazarı dikkate 
alınacak olursa bu teşvikin bir taraftan Rize ve 
havalisinin iktisaden kalkınmasına diğer taraf 
tan Hazineye mühim döviz tasarrufu temin et
mesi bakımından ne kadar yerinde olduğu aşi
kârdır. 

. Teşvik sadedinde bir taraftan çay ziraat sa
halarının Giresun vilâyetine kadar hususi ka
nunu ile teşmili cihetine gidilmiş, diğer taraf
tan yeni tesis olunacak çay bahçeleri için müs-
tahsıla geniş örçüde kredi yardımı yapılmıştır. 

Filhakika, 1939 senesinden 1950 senesine ka
dar çay bahçeleri tesisi için müstahsıla tediye 
olunan kredi miktarı 698 389,69 lira iken. 
1950 - 1958 senelerinde ödenen kredi miktarı 
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17 098 658,59 lirayı bulmuştur. Ve bunun neti
cesi olarak yine 1939 senesinden 1949 senesine 
kadar 10 sene zarfında tesis olunan çay bahçe
lerinin yüz ölçümü 26 074 dekar olduğu halde 
1950 - 1958 senelerinde yeniden tesis olunan çay 
bahçeleri f 2 061 dekara baliğ olmuştur. 

Henüz istatistiklere intikal etmemiş bulunan 
takriben 10 000 dekarlık yeni tesis edilmiş çay 
bahçelerinin de mevcudolduğu bilinmektedir. 

Bir taraftan çay ziraati bu şekilde teşvik edi
lirken diğer taraftan yaş yaprak işliyecek sınai 
tesislerin de süratle kurulmasına âzami gayret 
sarf olunmaktadır. 

Filhakika, 1947 senesinde Rize'de günlük 
30 ton yaş yaprak işliyecek kapasitede yalnız 
bir fabrika mevcut iken bugün günlük 120 ton 
kapasiteli Rize, Çayeli ve Gündoğdu fabrika
ları, diğer taraftan yine günlük 140 ton kapa
siteli Pazar, lyidere, Hopa, Kendirli, Azaklı, 
Salarha ve Musadağı atelyeleri faaliyet halin
dedir. 

Bu suretle 1958 senesinde ceman 260 ton 
kapasiteli 10 fabrika ve atelyemiz mevcuttur. 

1959 kampanyasında faaliyete geçirilmek 
üzere Tirebolu, Eskipazar (Of), .Çiftlik, Veli-
köy, Pazarköy, Güneysu olmak üzere 6 atelye-
nin inşaatına süratle devam edilmektedir. 

Bu atelyelerin ikmalinde 1959 senesinde ima
lât kapasitesi 120 ton ilâvesiyle 380 tona yük
seltilmiş olacaktır. Bu rakamlar fabrika ve 
atelyelerin normal mesai kapasitesidir. Kam
panya .esnasında imalât miktarı devamlı fazla 
mesai sayeninde bu rakamların daima üstünde 
olmaktadır. 

Yeniden kurulması mutasavver ve 40 ton 
günlük kapasiteli olacak lyidere fabrikasının 
ihalesi 28 . I . 1959 tarihinde yapılmıştır. Mü-
taahhit inşaata hemen başlamak üzeredir. 

Aynı fabrikanın takriben 2 seneye yakın 
bir zaman evvel yapılmış olan ihalesi mütaah-
hidin kusuru dolayısiyle feshedilmiş bilâha-
ra yapılan ihalede de talip çıkmamıştır. Bu 
kaçınılmaz vaziyetler husule gelmemiş olsa 
idi lyidere fabrikasının 1959 kampanyasında 
faaliyete geçirilmesi mümkün olacaktı. 

Yine 1959 senesi içinde Arhavi fabrikası
nın ihalesine tevessül olunacaktır. Halen plân 
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ve projeleri yapılmaktadır. Bunların haricin
de yeni fabrika ve atelyelerin inşası hususu 
1967 senesine kadar programa bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Çay fabrika ve atelyelerinde mevcut çeşitli 
makinalarm da süratle tezyidi cihetine gidil
mektedir. Makina vaziyetini gösteren bir cet
vel bu cevabımıza ilişiktir. 

Bu izahatımız yukarda da ifade olunduğu 
gibi bir taraftan çay ziraatinin ve dolayısiyle 
memlekette çay istihsalinin teşvik ve tezyidi 
cihetine gidilirken (1950 senesinde kuru çay 
207 796 kilo. 1958 senesinde 3 263 716 kilo) 

* diğer taraftan da yaş yaprak işliyecek fabrika ve 
atelyelerin kurulmasına âzami gayret sarf olun
duğunu açıkça göstermektedir. 

Tahrirî sual takririnde, mahsulün büyük 
bir kısmının heder olduğu ve bir kısmının fen
nî şartlara uygun işlenmediği ileri sürülmek
tedir. 

Yaş çay yaprağı istihsali, nebatın kendi hu
susiyetine göre Mayıs ayında âzami verimini 
vermektedir. 
. Filhakika 1958 senesinde 14 360 622 kilo 

olarak istihsal edilen yaş yaprağın 6 366 554 
kilosu Mayıs ayında fabrika ve atelyelere tes
lim edilmiştir. Ve bu ay içinde bu fabrika ve 
atelyeler normal mesailerinin de üstünde de
vamlı ve âzami faaliyet sarf ederek bu yap
rağı imâl etmeye muvaffak olmuşlardır. 

imalât bilindiği gibi fabrikalarda soldurma 
usulü ile, atelyelerde ise kesme usulü ile ya-
plımaktâdır. Eğer bu" usulün gayrifennî ol
duğu ileri sürülüyorsa yaptırdığımız tetkik
lere göre çay istihsal eden yabancı memle
ketlerde dahi bilhassa yukaMa söylediğimiz 
gibi yaş çay yaprağının kampanya içinde âza
mi randıman verdiği Mayıs aylarında bu sis
tem tatbik edilmektedir. Ve hattâ bu tarz çay 
imalâtı (Cut leaf) tâbiri ile ifade edilmekte
dir. 

^Binaenaleyh bu tarz imalâtın gayrifennî ol
duğu asla iddia edilemez. Bununla beraber ya
pılan tetkik ve araştırmalar sonunda atelye-
lerimize hususi olarak yaptırılmakta olan ve, 
makinalara ait cetvelde gösterildiği üzere 120 
aded sıcak hava ile suni soldurma cihazları 
yerleştirilecektir. 
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% — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'-

nun, müstahsıldan satınalmacak çay fiyatlarının 
artırılması hususunun düşünülüp düşünülmediği- \ 
ne dair sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hâ- i 
di Hüsmanhn tahrirî cevabı (7/406) \ 

j 

10. X I I . 1958 l 

T. B. M. M. Yüksek Kiyasetine | 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve İnhisarlar ! 

Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl- i 
masına delâletlerini saygılarımla rica ederim. Ş 

Adana Mebusu j 
Avukat j 

Kemal Sarıibrahimoğlu ( 
i 

Çay fiyatlarına son defa yapılan zamların çay j 
mahsulüne de% inikas •ettirilmek suretiyle müs- j 
tahsıldan satınalmacak cay fiyatlarının artırıl- j 
ması düşünülmekte midir? ! 

} 
T. C. 19 . I I . 1959 [ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ! 
Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 1 

Sayı : 780 j 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine j 
Umumi Kâtiplik (Kanunlar Müdürlüğü) : j 
4 . I I . 1959 tarih 7-406/2232-9301 saf ılı ya- j 

zılarma karşılıktır. 
Çay fiyatlarına son defa yapılan zamların \ 

çay mahsulüne de inikas ettirilmek: suretiyle J 
müstahsıldan satınalmacak çoy fiyatlarının ar- ı 
tmlmasmm düşünülüp düşünülmediği hakkında 
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu tarafın
dan verilen tahrirî ısual takririne vekâletimizce 
'hazırlanan cevabın ilişik olarak, takdim edildiği
ni saygılarımla arz ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman 

Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu, «Çay 
fiyatlarına son defa yapılan zamların cay mah
sulüne de inikas ettirilmek suretiyle müstahsıl
dan satınalmacak çay fiyatlarının artırılmasının 
düşünülmekte olup olmadığını» sormaktadır. 

Çay İnhisarı hakkındaki 4223 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre çayın, imal, ithal ve satışı 
Devlet inhisarı altında olup, çay satışlarından 
elde edilen satış kârları İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünün diğer varidatı meyanmda Hazineye 
intikal etmektedir. 

tnhisar maddelerinin maliyetleri ile satış fi-
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yatları arasındaki farklar inhisar Resmi ile Millî 
Müdafaa Vergisini teşkil etmekte olup satış fi
yatlarının, şartlarda husule gelen değişiklikler 
icabı olarak zaman zaman tenzil veya tezyidedil-
mesi ise, alâkalı kanunların Hükümete tanımış t 
olduğu salâhiyetlere dayanılarak bu resim ve 
vergilerin tenzil veya tezyidi mânasını taşımak
tadır. 

İnhisar madde ve mamullerinin satış fiyatla
rına son defa yapılan zamların mühim kısmı ilk 
madde bedelleriyle işçilik ücretlerinde hâsıl olan 
artışlardan dolayı satış kârları haddinin bu mad
delerden Hazineye sağlanması lâzımgelen asgari 
tnhisar varidatının dununa düşmüş olmasından 
mütevellittir. 

Çay fiyatlarının da diğer inhisar maddeleri 
meyanmda artırılmış bulunmasına, yukarda mâ
ruz sebeplere ilâveten memleket çay istihlâkinin 
karşılanması için kısmen hariçten ithal edilen 
çayların bedellerine 4 Ağustos 1958 kararlariyle 
kambiyo satış primi tatbiki neticesinde ithal 
maliyetlerinin yükselmiş bulunması bilhassa 
âmil olmuştur. 

Mamul çay fiyatlarının tesbit şekli maliyet
leriyle satış bedelleri arasındaki farkın mahi
yeti ve çay fiyatlarına son defa yapılan zammın 
mucip sebepleri bu suretle arz ve izah edildikten 
sonra yapılan zamların müstahsıldan alınacak 
yaş yaprak fiyatlarına intikal ettirilip ettirilmiş 
yeceği hususuna gelince; esas itibariyle bir malî 
inhisar mevzuu olan çay satışlarından vasıtalı 
vergi mahiyetinde elde edilen safi hasılatın ve
ya bunda yapılacak artırmaların çay müstahsıl-
larma intikal ettirilmesi yolunda bir mülâhaza 
mevzuubahisolamaz. 

Mamul çay fiyatları sabit kaldığı halde pö-
rülecek lüzum ve ihtiyaç üzerine yaş yaprak fi
yatlarının artırılması mümkün olduğu gibi ma
mul çay satış fiyatlarının artırılması halinde da
hi yaş yaprak fiyatlarının aynı bırakılması her 
zaman mümkündür. Zira bu iki fiyat arasında 
her zaman irtibat aramak mümkün ve varit de
ğildir. 

Meselâ, mamul çay fiyatları 27 . VI . 1955 
tarihinde 25 lira olarak tezyiden tesbit edilmiş 
iken yaş yaprak fiyatlarına zam yapılmamış, bi
lâhare görülen ihtiyaç üzerine bu fiyatlar ancak 
1957 senesinde tezyidolunmuştur. Diğer bir 
ifade ile 1957 senesi mahsulü yaş çay yaprağı 
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fiyatları tezyidolunduğu halde mamul çay fiyat- ! 
larına bir zam düşünülmemiştir. 

Müstahsıldan mubayaa edilen yaş çay yapra
ğı fiyatlarının tesbit şekline gelince : 

İnhisarlar idaresince, her sene çay müstah-
sıllarınclan mubayaa edilecek yaş çay yaprağı 
fiyatları, 4223 sayılı Çay inhisarı Kanununun 
8 nei maddesine göre, Ziraat Vekâleti, Vekâle
timiz ve inhisarlar Umum Müdürlüğünün sala
hiyetli temsilcileriyle mahallî ziraat odasının se
çeceği çay müstahsılmdan iki, ticaret odasının 
seçeceği' bir temsilciden mürekkebolarak teşkil 
edilen bir heyet tarafından tesbit edilmektedir. 

Her seneki yaş çay yaprak istihsal maliyetle
rini ve o senenin umumi iktisadi şartlarını na
zara almak suretiyle kanunun vermiş olduğu 
salâhiyete müsteniden bu heyetin tesbit ettiği 
mubayaa fiyatları inhisarlar Umum Müdüıiü-
ğünce aynen tatbik edilmektedir. 

1958 masulü yaş çay yaprağı mubayaa fiyat
larının tesbitinde kanuni salâhiyeti haiz olan bu 
heyet Nisan ayının sonunda Rize'de toplanarak 
inhisarlar idaresince 1958 mahsulü yaş çay yap
rakları için tatbik edilecek fiyatı tesbit edecek
tir. | 

i 
Bu itibarla Vekâletimizce bu mevzuda şimdi

den her hangi bir mütalâa dermeyanı mümkün 
görülmemektedir. 

3. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Dün
ya gazetesinde tefrika edileceği bildirilen «Teke-
lonya Cumhuriyeti» actlı romanın neşrine İstan
bul Müddeiumumiliğince ne sebeple mâni olun
duğuna dair sualine Adliye Vekili Esat Budak-
oğlu'nun tahrirî cevabı (7/399) 

1 1 . V . 1958 j 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına \ 

Dünya gazetesinde tefrika edileceği bildirilen 
«Tekelonya Cumhuriyeti» adlı romana istanbul 
Savcılığının hangi kanuni yetkiye dayanara'k 
neşrinden önce engel olduğunu Adliye Vekilinin 
sözlü olarak bildirmesi için 'tavassutunuzu saygı 
ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

1959 C : 2 
T. B. M. M. 

Umumi Kâtipliği 26 .1 .1959 
Kanunlar Müdürlüğü 

No : 7-399/1288 

Adliye Vekâletine 
14 . V . 1958 tarih ve 1288 sayılı yazımıza 

ektir : 
Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Dünya ga

zetesinde tefrika edileceği 'bildirilen «Tekelonya 
Cumhuriyeti» adlı romanın neşrine istanbul 
Müddeiumumiliğince ne 'selbeple mâni olunduğu
na- dair olan şifahi suali, cevap günü olan 
23 . T. 1959 tarihli 28 nei inikatta takrir sahibi 
hazır (bulunmadığından Dahilî Nizamnamenin 
155 nei maddesinin 1 nei fıkrası gereğince, tah
rirî cevap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Saygılarımla. 
T. B. M. M. Reisi 

M. G. 

. T. C. 
Adliye Vekâleti 6.TI.1959 

C. I. II. Müdürlüğü "" 
Özel : 4706 

özü : Ankara Mebusu Bülent 
Ecevit'in sual takriıi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
26 . I , 1959 tarih ve 7-399/1288-4811 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Ankara Mebusu Bülent Ecevit tarafından 

verilen ve muhtevası (Tekelonya Cumhuriyeti 
adlı romanın neşrine istanbul C. Müddeiumumi
liğince ne sebeple mâni olunduğunun sorulma
sından) ibaret bulunan şifahi sual takriri, adı 
geçen mebusun cevap günü Mecliste hazır bu
lunmamasından dolayı Dahilî Nizamnamenin 
155/1 nei maddesine tevfikan tahrirî sual takri-, 
ri mahiyetine inkılâbetmiş olduğundan keyfiye
tin aşağıda tesbit edildiği üzere tahriren cevap
landırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

11 Mayıs 1958 tarihinden itibaren «Dünya» 
gazetesinde Bedii Faik tarafından neşredileceği 
bildirilerek günlerce reklâmı yapılan (Tekelon
ya Cumhuriyeti) adlı tefrikanın, daha neşrine 
başlanmadan evvel, 10 Mayıs 1958 gecesi muhar
rir Bedii Faik ile gazetenin mesul müdürünün 
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İstanbul C. Müddeiumumisi tarafından makamı
na davet edilerek, mezkûr tefrikanın neşrinde 
mahzur görüldüğü ihtar edilmek suretiyle neşri
ne mümanaat edildiği, ertesi günü Öğrenilmesi 
üzerine mesele mahiyeti ve mevzuubahis tefrika
nın neşrinin men 'i hususunda bir muamele ya
pılmış olup olmadığı 12 Mayıs 1958 tarihli yazı
mızla İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğin
den sorulmuştur. 

Alman karşılık yazıda bu yer C. Müddeiumu
misi hulâsa olarak, neşir tyoliyle işlenen suçlar
dan dolayı da takibat icrasına salahiyetli bir ma
kamı temsil etmesi itibariyle, ilerde yapacağı ta;-
sarruflarmda adlî bir hataya düşmemek maksa-
diyle, sırf eserin mahiyeti hakkında izahat al
mak üzere Bedii Faik ile gazetenin mesul müdü
rünü makamına davet ederek bu mevzuda bir 
konuşma yapmış olmakla beraber katiyen ro
manın neşrini menetmediğini, bilâkis mezkûr 
tefrikayı istedikleri zaman neşirde tamamen ser
best olduklarını kendilerine açıkça anlatmış ol
duğunu bildirmiş bulunmaktadır. 

Filhakika ortada: neşriyatın meni hususunda 
verilmiş bir karar ve bu karara müsteniden ya
pılmış bir tebligat olmadığı ve esasen mevzuatı
mız da buna müsait bulunmadığı cihetle bu 
tarz bir müdahalenin hiçbir zaman neşriyatın 
men'i mânasını tazammun etmiyeceği ve binne-
tice tefrika sahibinin eserini istediği zaman ve 
istediği şekilde neşretmekte tamamen muhtar 
bulunduğu izahtan varestedir. 

Fakat Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muzun 153 ncü maddesi hükmüne göre, Cum
huriyet Müddeiumumisi ihbar veya her hangi 
bir suretle bir suçun işlendiği zehabını verecek 
bir hale muttali olması halinde ve ancak o za
man hâdiseye vazıyed ederek muktazi tahkikatı 
yapmakla vazifelidir. Bunun haricinde, yani suç 
işlenmeden evvel harekece geçemez diğer taraf
tan. Basın suçlarının neşirle tekevvün edeceği 
de, 5680 sayılı Basın Kanununun 3 ncü madde
sinde tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Bedii Faik tarafından yazılıp 
neşredileceği ilân olunan ve fakat henüz neşre
dilmemiş bulunması itibariyle suç teşkil etmesi 
bahis mevzuu edilemiyeceği aşikâr olan bir ese
rin, mahiyeti hakkında izahat alınmak maksa-
diyle de olsa, C. Müddeiumumiliğince alâkalıla
rın makamına davet edilerek bu mevzuda ko-
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. nuşma yapılması, filhakika kanunun zikrolunan 
i hükümleriyle kabili telif görülmemiştir. Ancak 
i hâdisede suç teşkil edebilecek her hangi hususi 

bir maksat takibettiği de anlaşılamıyan İstanbul 
C. Müddeiumumisi hakkında, inzibati cezayı 
müstelzim mahiyette görülen işbu hareketinden 
dolayı Hâkimler Kanununa tevfikan inzibati ce
za tatbiki cihetine gidilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyetin bu yolda takrir sahibine bildiril
mesine müsaadelerini saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Adliye Vekilli 
E. Budakoğlu 

4. — Ankara Mebusu ibrahim Saffet Omay'~ 
m, adlî tatilin hitanımda yapılagelen törenin 
son senelerde yapılmaması sebebine dair suali
ne Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/392) 

16 .1.1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adliye Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de-

I lâletlerini saygılarımla rica ederim. 
| " Ankara Mebusu 
I İbrahim Saffet Omay 

i Adlî tatilin hitamında ve yeni faaliyet yılı
na başlarken, Temyiz Mahkemesince seneler
den beri tertiplenen ananevi törenin son sene
lerde yapılmaması sebebi nedir? 

| T. C. 
| Adliye Vekâleti 17. I I . 1959 
| Z. î. U. Müdürlüğü 
I Mua. 
j özel: 6568 

s Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
i Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa-
j deli 21.1.1959 tarih 7-392/2495-10248 sayılı 
| yazıları karşılığıdır. 
I Adlî tatilin hitamında yapıla gelen törenin 
\ son senelerde yapılmaması sebebine dair Anka-
| ra Mebusu İbrahim Saffet Omay'm tahrirî su-
j al takriri incelenmiştir. 
| Adlî tatilin hitamında yeni faaliyet yılma 
S başlarken tertiplenen törenin kanuni hiçbir 
| mesnedi bulunmamaktadır. 
j Bu toplantılar daimla Temyiz Mahkemesi 
i bünyesi içinde tertiplenmekte idi. Son seneler-
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de yine Temyiz camiasının salahiyetli organ
larınca bu toplantının yapılmasından' sarfına
zar edilmesi şeklinde bir arzu izhar edilmiş ve 
vekâletçe de lpu arzuya uyulmuştur. 

Bu törenlerin iki yıldan beri yapılmamış 
olması bu sebepten ileri gelmiştir. 

Keyfiyetin bu yolda soru sahibine bildiril
mesine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

5. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin - Çerikli yolunun ne zaman ikmal 
edileceğine dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
tleri'nin tahrirî cevabı (7/381) 

6.1.1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Ankara - vilâyet Nafıa Müdürlüğü tarafın
dan 1954 senesinde inşasına başlanılan Kes
kin - Çerikli yolu üzerinden dört sene gibi uzun 
bir zaman geçtiği halde hitam bulmamıştır. 
Çiçekdağı v<e Keskin kasabasının birçok köyle-

* 
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rini birbirine bağlıyan bu yolun bir an evvel 
ikmali düşünülmekte midir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 16 . II . 1959 
Hususi Kalem 
Sayı : 143 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 . 1 . 1959 gün ve 7 - 381/2408 - 9937 sayılı 

yazılarına karşılıktır: 
Ankara Mebusu M. Ali Cicitoğlu'nun Kes

kin - Çerikli yolu hakkındaki yazılı sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Keskin - Çerikli yolunun yapımı için; 1956 
yılında 100 000, 1957 yılında 100 000 ve 1958 
yılında 73 786 lira harcanmış bulunmaktadır. 
Mezkûr yolun 0 + 000-11 + 000 Km. lik kıs
mının stabilizesi, 11 + 000 -22 + 000 Km. lik 
kısmının toprak tesviyesi tamamlanmış ve lo 
yerde büz menfez inşa edilmiştir. Geri kalan 
22 + 000 - 45 + 000 Km. lik kısmın toprak tes
viyesi yapılmamıştır. 

Valiliğin 3 yıllık çalışma pragramma ithal 
•edilen ve yapımı için 400 000 liraya ihtiyaç olan 
Keskin - Çerikli yolunun, Ödenek imkânları nis
petinde valilikçe ikmaline çalışılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafia Vekili 

T. İleri 

9<i 

T. B. M. M. Matbaası 





TASHİH CETVELİ 

Kabul olunan 
Sayfa Fasıl M. Tahsisatın nev'i tahsisat 

Diyanet İşleri Reisliği 

63 201 12 Vilâyet memurları maaşı 4 379 274 

63 Fasıl yekûnu 4 705 257 

64 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına ya-
pılacak ödemeler 881 750 

€4,67 İkinci kısım yekûnu 24 110 900 

67 Umumi yekûn 24 730 381 
m • 

Tapu ve Kadastro U. M. 

77 450 Teknik Okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek burslar 268 800 

77,78 Dördüncü kısım yekûnu 7 675 168 

78 Umumi yekûn 38 763 893 
78 751 Satınalınacak makina, alât ve malzeme 525 000 

Yatırımlar yekûnu 545 000 

Adliye Vekaleti 

Temsil masrafları 15 000 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verile
cek burslar 315 000 

Dördüneü kısım yekunu 25 103 610 

Umumi yekûn 137 376 536 

Dahiliye Vekaleti 

127 202 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 901 475 

Fasıl yekûnu 3 211 725 

128 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler ^ 1 308 905 

128,133 îkinei kısım yekûnu 37 001 042 

94 

96 

«96,97 

97 
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Kabul olunana 

Sayfa Fasıl M. Tahsisatın nevi tahsisat 

132 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere- verile
cek burslar 288 250* 

133 Dördüncü kısım yekûnu 1 397 807" 

Umumi yekûn 45 624 429-

Jandarma Umum Kumandanlığı 

158 309 33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme 
ve kira bedeli h 600 000' 

Fasıl yekûnu 6 924 500' 

158,161 Üçüncü kısam yekûnu 11 406 807 

159 409 10 Taymat 62 000 000' 

Fasıl yekûnu 70 900 000-

160,161 Dördüncü kısım yekûnu 105 549 770-

161 Umumi yekûnu, 151 957 045« 

Maarif Vekâleti 

254 211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince saati mesai ha
ricinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 360 100>! 

255 217 30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve 
şeflik ücretleri 8 750 000-

40 Ders ücretleri 12 750 000' 

Fasıl yekûnu 29 107 160' 

255,264 İkinci kısım yekûnu 435 857 113 

258 417 20 Eğitim enstitüleri masrafları 3 016 250" 

Fasıl yekûnu 4 819 900 

420 10 îlk öğretmen okulları umumi masrafları 29 410 800' 

Fasıl yekûnu 33 143 020 

261 479 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi umumi masrafları 3 500 000' 

261,264 Dördüncü kısım yekûnu 79 282 96& 

263 609 Memleket içi ve dışı bilim ve meslek kuramları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yardımlar 50 000* 
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Kabul olunan 

Sayfa Fasıl M. Tahsisatın ııev'i tahsisat 

263 611 Devlet Tiyatrosuna yardım 6 700 000 

263,264 Altıncı kısım yekûnu 15 679 597 

264 Umumi yekûn 540 628 136 

285 743 10 Ortaokul binası yaptıran müteşebbis derneklere yardım 2 800 000 
20 Şehir ve kasabalarda ilkolıul binası yaptıran müteşebbis der

neklere 3 000 000 

Fasıl yekûnu 6 133 386 

761 20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının genişle
tilmesine dair( olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak masraflar 9 460 000 

Fasü yekûnu 9 760 000 

Yatırımlar yekûnu 69 657 886 

Sağlık Vekaleti 

338 427 70 Ana ve çocuk sağlığı merkezleri umumi masrafları 500 000 

Fasıl yekûnu 105 545 300 
428 20 Diyarbakır şubesi 250 000 

30 Adana şubesi 100 000 

Fasıl yekûnu 1 850 000 

340,341 Dördüncü fasıl yekûnu 127 373 747 

Umumi yekûn 249 289 685 

605 Avrupa milletlerarası Romatoloji Kongresi masrafları için 

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneğine yardım 50 000 

341 Altıncı kısım yekûnu 7 153 323 

Umumi yekûn 249 289 685 

731 Ankara Hastanesi civarında satmalınacak binalar bedeli 
ile her türlü masrafları 0 

342 Yatırımlar yekûnu 3 000 000 

Ziraat Vekaleti 

376 601 904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince 
özel idarelere yapılacak yardımlar 200 000 

Altıncı kısım yekûnu 200 000 

Umumi yekûn 156 050 311 
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Kabul olunan 

Sayfa Fasıl M. Tahsisatın nev'i tahsisat 

Çalışma Vekâleti 

416 305 12 Vilâyetler 192 950 

Fasıl yekûnu 254 050 

307 10 Daimî vazife harcırahı 22 500 

42 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek vekâlet mü
fettişlerinin harcırahı 21 000 

Fasıl yekûnu 363 500 

417,419 Üçüncü kısım yekûnu 828 550 

419 Umumi yekûn 4 662 059 

• ı mmm •« 
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Bütçe Kanunu lâyihası 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

1 9 5 9 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaası 





D6VT6 ' X I 
İçtima': 2 S. S A Y I S I : 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ( 1 / 2 5 8 ) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-816/3198 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heye
tince 28 . X I . 1958 tarihinde kararlaştırılan 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikleriyim birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
rA. Menderes 

1959 Malî yılı bütçe lâyihasına ait gerekçe 

KISIM :• I 

Bütçelerimize hâkim olan prensipler 

1959 malî yılı Muvazenei 'Umumiye ıkanunu lâyihası ve 'merbutu cetveller, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun .tâyin ettiği müddet içinde Türkiye Büyük Millet Meclisimin yüksek tetkikine >arz edil
miş 'bulunmaktadır. 

1959 yılı bütçesi, iktidarımızın üçüncü hizmet devresinin ilk bütçesinin gerekçesinde ifade edi
len «Merhale» ye ulaşıldığını »tevsik eden bir eser -olacaktır. FillralkiiJka 1958 İbütçe lâyihasına ait 
gerekçenin başında «ıBu ibütçe 7 yıldır tâkibedilen yapıcı iktisadi ve malî politikada yeni (bir mer
hale teşkil edecektir.» denilmekte idi. 
• Bu merhale Demokrat Parti İktidarının: 

1. Memlekette organik liktisat nizamına müstenit canlı ve müstakar bir ' talep yaratmak, 
2. Bu iktisadi nizamın sağlam temeller üzerinde inkişafını temin etmek 'gayesiyle enfrastrüktür 

yatırımlarını tamamlamak, 
•3. Hususi teşebbüsün ve iktisadi iâmme müesseselerinin, lüzumlu ve faydalı hallerde yabancı 

Sermayenin de iştiraki ile yeni bir sanayi kurmak 'hususundaki gayretlerini desteklemek, 
4. Bütün bu faaliyetlerin tağdiyesi için zaruri olan dış kayna'kları artıracak yeraltı ve yerüstü 

servetlerini işletmek, 
gibi 4 ana istikamete tevcih ettliği sistemli ve hummalı .faaliyetler neticesinde varılan üstün se

viyeye tekabül etmektedir. Bu sayededir iki, Hükümetimiz, bu plâtform üzerinde 'kurulacaik yeni ve 
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ileri iktisadiyatın «istikrar politikası» programını 1958 yazında tatbik mevkiine 'koymak imkânını 
bulmuştur. 

Hükümetin 4 . X I I . 1957 tarihinde tasvibinize m'azıhar olan -programında istikrar politikasının 
esasları şu şekilde iderpiş ve telhis edilmiş (bulunuyordu : 

1. «Bütçelerimizin iktisadi bünyemize uygun, tasarrufa riayetkar ve Miuvazieiıeli 'olarak tanzim 
ve tatbiki», 

2. «İktisadi Deflet. Teşekkülleri ve müesseselerinin programlarmi'n sıkıca ve yenliden gözden 
geçirilerek 'kendi 'kendilerini idare 'eddbilir ihale getirilmeleri», 

3. «Devlet 'borçlarının ekonomik nizama menfi tesir yapmıyacak Mir şekilde tanzimi», 
4. «Banka kredilerinin 'spekülatif maksatlara tahsisini ön'Üyecek ımurakafberiin takviyesi», 
5. «Dış tediye imkânlarımızın artırılması», 
0. «Yaıbancı kaynaklardan daha, fazla istifadeler sağlanması, madde 'bolluğu teminine gidil

mesi». 
Bu .şümullü politikayı -gerçekleştirmek maksadiyle; 
A) 1958 'bütçesinin -masraf kalemleri 'geliıi'eri'miziu umumi yekûnunu tecavüz etmemiş ve ayrıca 

Hazineniu Merkez Bankasına taallûk eden ibâzı îborçlu hesaplarına ımahsüben .103 milyion 'lira öden
mesi için de Mı's'isat (konulması mümkün olmuştur. Buna rağm'en 'bütçelerimize hâkim 'olan yapıcı 
vâsıf artan temposu ile, 'muhafaza olunmuştur. 

1959 bütçe lâyihası, tatbilka 'konulan istikrar programının akabinde, getirdiği hüyük masraf ha
raretlerine rağmen tutumlu ve den'k 'olarak hazırlanmak suretiyle malî tarihimiz bakımından da 
iftiharla, kaydedilecek bir vesika hüviyeti iktisabetınîş bulunmaktadır. 

B) İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme zararlarının, emisyona müncer olmamıası veya (bütçe 
yolu ile vergi mükelleflerinle; yakut da umumi (yatırım igiderleriinie yük olmaması, 'mamullerinden 
veya hizmetlerinden istifade 'edenlere akse'ttirilmesi hususundaki kararımız tatbik mevkiine konul
muş ; Hükümet programında da 'belirtildiği veçjhile, Devlet İktisadi Teşebbüslerinin «Kendi ken
dilerini idare edeîbilir hale «getirilmeleri» pren'sipi dikkatle göz önünde tutulmuştur. 

Bu müesseselerin, yatbancı mütehassı'slardan da faydalanmak suretiyle malî Ve teknik Ibünyeleri-
nin 'gözden geçirrlerek umumi idare, muhasebe, ve maliyet muhasebelerinin en modern elsaslara igö-
re yeniden -tesisi maksadiylie gerekli çalışmalara 'başlanmıştır. 

C) 8 yıldır 'devam eden Ibüyük yatırım faaliyetlerinin tevlit ve teşvik ettiği canlı talep karşı
sında, banka kredilerinin, ticaret ve iş âlemini istihsale matuf faaliyetler' yanında spekülatif mak
satlara da tevcih meyli gösterdiği ve Ibu halin umumi fiyat 'seviyesi ile ıgayrimenkul ve altın fiyatları 
üzerinde ehemmiyetli bir âmil 'olarak ^belirmeye başladığı görülmüş ve kredi mJevzuunun daha mü
essir nir ş'ekilde kontrolü karar laltına alınmıştır. 

Bu tedbirin müspet teksirleri görülmeye (başlanmıştır. 
D) Tediye muvazenemizde en mühim kalemi teşkil eden ihracatın çeşitli prim ve usullerle yü

rütülmesine nihayet verilmesi, ithalâtın aşırı bir kazanç mevzuu 'olmaması ve ithal malları karalbor-
ısasma imkân 'verilmemesi malksaıdiyle döviz alımlarında ve satışlarında mütecanis ibir prim sistemi
nin tatbikine haşlanmıştır. 

Primli kur tatbiki hususunda alınan karar, Milletlerarası Para Fonu mütehassısları ile Direktör
ler Medlilsinin tam hir muta'bakatı ite ittihaz 'olunmuştur. Bu ısayede memleketimizin iç ve dış ikti
sadi faaliyetleri için 'isâlbit ve müstakar (bir kıymet ölçüsü temin 'edilmiş dlmakta ve Hükümet prog
ramında 'derpiş edilen «Mâkûl ve talbiî fiyat nizamı» um iktisadi şartı tesis edilmiş Ibülunmaktadır. 

'E) Hükümet programında işaret edilen diğer Ibüyük ve 'ehemmiyetli bir mevzu da «Mal/bolluğu 
yaratmalk» idi. Bu maksatla 1958 bütçesinin Büyük Millet Mectisinoe kabulünü mütaakıp dostumuz 
ve müttefikimiz olan 'memleketlerle ihzari temaslara geçilmiş, takibeıtmekte (olduğumuz politikanın 
temlin ettiği müsait atmosfer içinde teknik görüşmelere başlanmıştır. Ankara "da. ve Paris 'te cereyan 
'eden müzakereler sonunda, 4 . X I I . 1957 tarihinde Büyük Millet Meclisinin tasvibine iktiran »eden 
iktisadi •politikamızın teknik esaslarını ihtiva eden «Program - Muhtıra» anız kaibul edilerek Tür-
'klye 'ye foüyük İbir malî yardım yapılması kararlaştırılmıştır. , 
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Bu yardımlar, 359 milyon dolarlık nakdî yardım ile dış borçlarımızın imhali şeklinde derpiş 

olunmuştur. Bu suretle Türkiye'ye bir yılda 630 milyon dolarlık-mal ithali imkânı sağlanmıştır. 
Dalha ziyade hammadde, yedek parça ve işletme malzemesi ıgibi kalemlere tevcih edilmekte 'bulunan 
ithalâtımız, sanayiimizin taan kapasite ile istihsale geçmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu tedbirler manzumesi ve dış yardımların teminat altına aldığı istikrar politikamız sayesinde, 
önümüzdeki yıllarda ulaşacağımız «Merhale» de, 

1. Âmme gelirlerinde ve bütçelerimizde ehemmiyetli tezayütler vukulbula'cak ve Ibinnetice büt-
çelerâmizin yapıcılık vâsfı daha da artacaktır. 

2. Dış ticaretimiz ve bilhassa ihracatımız (büyük bir inkişaf gösterecek, çok taraflı, talıditsiz 
ticaret bölgelerine mallarımızı daha raihat ve emin şekilde plase etmek imkânı doğacaktır. 

3. îstihsal ve iç ticaret, sağlanan mal bolluğu sayesinde çok daha büyük bir t'ezayüt gösterecek, 
Milî Korunma Kanununun maliyetleri artırıcı ve iç ticareti 'engelleyici tatbikatına oon verilecektir. 

4. Bankalardaki tasarruf mevduatı (gelişecek ve bankacılık, geçen sene kabul buyurulan Bankalar 
Kanununun hukuki1 teminini hazırladığı yeni bir faaliyet devresine girecektir. 

Bütün bunlar millî gayrisâfi hâisılayı reel olarak artıracağı cihetle yıllık yatırım imkânlarımız 
mütenasiben yükselecek, iktidarımızın üçüncü hiznret devresinin başında müjdelediği yüiksek ikti
sadi faaliyet seviyesi ihraz 'olunacaktır., 

KISIM : II 

iktisadi hâdiselerin umum! tahlili 

FASIL : I 

Dünya iktisadiyatının seyri 

Dünya iktisadiyatı ve iktisadiyatımız üzerinde tesirleri geniş olan bellibaşlı memleketlerin 
son bir sene içindeki iktisadi durumları ile dünya ekonomisinin umumi seyrini şöylece telhis etmek 
mümkündür. 

Amerika Birleşik Devletleri: 

ikinci Dünya Harbinden beri devamlı bir inkişaf içinde bulunan Amerikan ekonomisinde 1957 
senesinin sonlarına doğru birdenbire resesyon alâmetlerinin belirmesi, hiç şüphesiz, geçen senenin 
en mühim iktisadi hâdisesini teşkil etmiştir. 

Resesyon, her zaman olduğu gibi, umumi talepte bir azalma şeklinde kendini göstermiş, bunu 
sınai istihsalde düşme, yatırımlarda azalma ve işsizliğin artması takibetmiştir. 

Filhakika, Ağustos 1957 den en yüksek seviyesine ulaşmış olan sınai istihsal Mart 1958 de % 
12 bir azalma kaydetmiştir. Bâzı istihsal kollarındaki azalma bu umumi nispetin de fevkinde 
olmuş, ezcümle çelik sanayii uzun müddet % 50 kapasite ile çalışmıştır. 

" Yatırımlardaki azalma miktarı % 30 olarak hesaplanmaktadır, işsiz sayısı ise 6 milyona ka
dar yükselmiştir ki, bu rakam son 15 sene içinde kaydedilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. 
Buna rağmen ücretler yükselmeye devam etmiş ve 1953 = 100 itibariyle Ağustos 1958 de 120 yi 
bulmuştur. Umumiyetle yükselme temayülünde bulunan toptan eşya fiyatları ise resesyonu muta-
akıp daha müstakar bir seyir takibetmeye başlamış ve 1953 = 100 itibariyle Mart ve Mayıs ayla
rında 109 a kadar yükseldikten sonra o tarihten beri 108 olarak devam etmiştir. 

Resesyonun başlaması ile beraber Amerika Hükümeti iktisadi hayattaki durgunluğu gider
mek için süratle tedbirler alma yoluna gitmiştir. 

Bu tedbirlerin başında Federal Rezerv sistemine dâhil bankaların iskonto hadlerinin indiril
mesi gelmektedir. Ağustos 1957 de enflâsyonla mücadele tedbirleri meyanmda % 3,5 a çıkarıl- x 
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mış olan reeskont nispeti, resesyonun başlamasından sonra tedricen % 18 /4 e kadar indirildiği 
gibi kredi kontroluna müteallik diğer tedbirler de tahfif edilmiştir. 

Bundan başka evvelce iptal edilmiş olan birçok hükümet siparişleri tekrar ele alınmış, mes
ken inşaatını teşvik, yol inşaatını artırmak ve nehirleri tanzim etmek üzere büyük rakamlara ba
liğ olan tahsisatlar kabul edilmiştir. 

Bu suretle resesyonıın tesirleri halen önlenmiş gözükmektedir. Mayıs 1958 sonundun itibaren 
sınai istihsal tekrar artmaya başlamıştır. Böylece Mayıs 1958 e kadar sınai istihsalde kaydedi
len düşüşün yansı telâfi edilmiş bulunmaktadır. İşsiz sayısının azalmasında da aynı seyir beklen
mekte olup netice itibariyle önümüzdeki yıl başına kadar, Amerikan ekonomisinin, 1948 - 1949 
ve 1953 - 1954 resesyonlarmdan sonra ou defaki resesyonu da muvaffakiyetle yenerek tekrar 
normal inkişaf seyrini iktisabeyliyeceği ümidedilmektedir. 

Ticaret ve tediye muvazenesi durumuna gelince; umumiyetle Amerikan 'mallarına olan talebin 
azalması ve diğer memleketlerin ithalâtı kısıcı tedbirler alması dolayısiyle Amerikan ihracatı 
1957 sonlarından itibaren azalmaya başlamıştır. Bu azalma Ekim 1957 - Mart 1958 i ihtiva eden 
altı aylık devrede bir yıl evveline nazaran, kıymet itibariyle % 11 i, hacım itibariyle de % 12 yi 
bulmaktadır. İthalât ise oldukça müstakar bir seyir takibetmiş olup 1958 in ilk yarısından bir 
yıl evveline nazaran kaydedilen azalma % 2 civarındadır. 

İthalât ve ihracat arasındaki bu fark ve diğer memleketlerle olan sair muameleler netice
sinde 1957 sonlarından itibaren Amerika'nın altın ve dolarları başka memleketlere akmaya baş
lamıştır. 1957 Ekiminden 1958 Haziranına kadar olan müddet zarfında Amerika'nın bu şekildeki 
kaybı 1,7 milyar dolara baliğ olmaktadır. 

İngiltere : 

İlk tahminler hilâfına olarak tngiliz ekonomisinin Amerika'daki resesyondan nispeten az mü
teessir olduğu görülmüştür. 

Filhakika umumi istihsalde bir miktar artış kaydedilmekle beraber sınai istihsalde cüz'i nis
pette de olsa bir düşüş görülmüş ve bunun neticesi olarak işsizlik de bir miktar artmıştır. 

Diğer taraftan 1958 başından itibaren ücretlerde cüz'i bir artış, sınai mamuller fiyatlarında 
ise cüzi bir düşüş kaydedilmiştir. 

Dış ticaret ve tediye muvazenesi sahasında İngiltere son yıl zarfında ehemmiyetli bir gelişme 
kaydetmiştir. Filhakika memlekete kısa vadeli fonların girmesi neticesinde döviz mevcudu artmış 
ve senenin ilk yarısında cari hesap fazlası 337 milyon isterlini bulmuştur. 

Diğer taraftan İngiltere'nin ihracat gelirleri de, son asır zarfında ilk defa olarak ithalât gider
lerini aşmış bulunmaktadır. 

Tediye muvazenesindeki bu müspet inkişaflar neticesinde ithalât tahditlerinin azaltılması im
kânı hâsıl olmuş ve hükümet 1958 Eylülünden itibaren bâzı maddelerin ithalini serbest bırakmış
tır. Bundan başka kredi sahasında da bâzı ferahlatıcı tedbirler alınmış ve ezcümle bir yıl önce 
enflâsyonla mücadele tedbirleri meyanında % 7 ye çıkarılmış olan reeskont haddi, muhtelif tarih
lerde yapılan tenzillerle % 4 e indirilmiştir. * f* v " v ? : 

Fransa : 

Ekonomideki enflâsyonist tazyikin gittikçe artması üzerine Milletlerarası Para Fonu ve Avrupa 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtiyle istişare ederek 1957 senesinin sonlarına doğru bir iktisadi istikrar 
porgramı tatbik mevkiine koymuş olan Fransa, bütçe açıklarının tahdidini, ithalât ve ihracat 
primlerinin tevhidini ve banka kredilerinin daha sıkı bir şekilde kontrolünü istihdaf eden bu prog
ramı 1958 senesinde dikkatle tatbik etmeye devam etmiştir. 

Mevcut malûmat, sınai istihsaldeki artışın devam ettiğini ve umumi talepteki artış temposu
nun yavaşladığını göstermektedir. Senenin ilk yarısında istihlâk maddeleri fiyatlarında % 7,2, 
toptan eşya fiyatlarında % 2 bir artış kaydolun muştur. Ücretler ise ilk 4 ay içinde % 2 artmıştır. 
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Hükümet fiyatlardaki ve ücretlerdeki artışı durdurmak için munzam tedbirler üzerinde çalış
maktadır. 

Bundan başka, bütçe açığının 600 milyar franklık limit içinde tutulabilmesi için, Devlet vari
datım artırmak üzere mevcut vergi usullerinin ıslahı ve yeni vergiler ihdası üzerinde de durulmak
tadır. 

Fransa'nuı dış ticareti, 1958 senesinin ilk yarısında, ithalâtın cüzi de olsa artmasına mukabil 
ihracatın azalması neticesinde, 258 milyar frank açık vermiştir. Bu açık 1958 Ocak aynda Mil
letlerarası Para Fonu ve O. E. E. C. ile Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilmiş olan kre
dilerin istimali ile kapatılmıştır. Anca& açık, devam etme temayülünde olduğundan Fransı . itha
lâtı kısıcı bâzı tedbirler almış ve liberasyonu tehir ettiğini O. E. E. C. ye bildirmiştir. 

Diğer taraftan ihracatı teşvik ve ithalâtı tahdit için 1957 Ağustosunda ihdas edilmiş olan % 
20 prim ve vergi sistemi de ilga edilerek $ 1 = FF. 350 olan Frank kuru bu yıl içinde, $ 1 — FF. 
420 olarak tesbit edilmiştir. . , 

Almanya Federal Cumhuriyeti : 

Alman ekonomisindeki inkişaf 1958 senesinde de devam etmekle beraber, gelişme temposunda 
bir yavaşlama temayülü burada da kendini göstermiş bulunmaktadır. 

Filhakika sınai istihsal endeksi yılın ille üc ayında 1957 senesinin aynı devresine nazaran % 
o ilâ 4 bir artış göstermiş iken, ikinci üç aylık devrede bu nispet % 1 ilâ % 2 civarında kalmıştır. 

Diğer taraftan, 1958 in ilk altı aynıda Almanya'nın- döviz ve altın ihtiyatları da ihracattaki 
artışın azalması dolayısiyle 1958 e nazaran daha yavaş bir tempo ile artmıştı:'. Nitekim, 1958 in 
ilk yarısındaki vâki ihracat, 1957 nin aynı devresine nazaran ancak % 2 bir fazlalık arz etmek
tedir. ithalât ise, hacım itibariyle % 5 artmış olmakla beraber, iptidai madde fiyatlarının düş
müş olması dolayısiyle, kıymet itibarijle geçen senesinin aynı devresinden daha az olmuştur. 

İktisadi hayatta beliren bu durgunluk alâmetlerini bertaraf etmek maksadiyle geçen Haziran 
ayında reeskont haddi % 3 e indirilmiştir. Bu suretle iç yatırımlar teşvik edilirken yabancı memle
ketlere ve bilhassa az gelişmiş memleketlere müteveccih yatırımların da teshil edilmiş olacağı düşü
nülmektedir. Alman Hükümeti, aynı maksatla tasannıfu artıracak ve sermaye piyasasını takviye 
edecek tedbirler üzerinde de durmaktadır. 

Diğer memleketlerde; Amerika'daki resesyondan Avrupa'da en ziyade müteessir olan memleket
ler Benelüks camiası olmuştur. Bu birliğe dâhil memleketlerde işsizliğin artışını önlemek için 1958 
baharında muhtelif tedbirler alınmıştır. 

Amerika'daki son gelişmelerden en az müteessir olan memleketler ise İtalya ve Avusturya ol
muştur. Bu iki memelekette iktisadi faaliyet yüksek seviyede devam etmiş ve 1958 in ilk altı ayın
da umumi istihsal ve ihracat 1957 nin aynı devresine nazaran daha müsait bir durum arz etmiştir. 

Dünya piyasalarında Finlandiya mallarına olan talebin azalması dolayısiyle 1957 Eylülünde pa
rasını devalüe etmiş olan Finlandiya'nın, ekonomisinde beklenen salâh henüz görülmemiş ve 1958 in 
ilk üç ayında iktisadi faaliyet endeksi bir sene evveline nazaran bir düşüş kaydetmiştir. 

1958 in ilk yarısında tediye muvazenesinin arz ettiği gayrimüsait durum muvacehesinde Yuna
nistan, döviz giderlerinde tasarruf sağlamak gayesiyle mütaaddit kısıcı tedbirler almak yoluna git
miştir. 

Japonya ve diğer birçok memleketler ise Milletlerarası Para Fonu ile istişare ederek, ekonomile
rindeki artan enflâsyonist temayülü önlemek maksadiyle, iktisadi ve malî sahada muhtelif tedbirler 
almışlardır. 

Buraya kadar arz edilen mücmel izahattan da anlaşılacağı veçhile, dünya ekonomisindeki umumi 
gelişme temposu 1957 nin sonlarından itibaren umumiyetle yavaşlamış ve hattâ bâzı memleketlerde 
gelişme, yerini gerilemeye terk etmiş olup halen sanayileşmiş memleketler, başta Amerika olmak 
üzere, resesyonu önlemeye; az gelişmiş memleketler ise gittikçe daha tehditkâr bir vaziyet alan enflâs
yonla mücadele etmeye uğraşmaktadırlar. 
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Besesyonun tesirlerinin bertaraf ediimeşine muvazi olarak Amerika'da ve diğer sanayileşmiş • 

memleketlerde iktisadi faaliyetlerin önümüzdeki seneden itibaren tekrar normal inkişaf yoluna 
gireceği tahmin edilmektedir. 

Ancak, az gelişmiş memleketlerin durumu bu bakımdan umumiyetle dahîi az ümit verici gö
rülmektedir. Zira, 1955 ten bu yana, devamlı bir şekilde düşmüş olan ham madde fiyatlarının, 
resesyonu mütaakıp, Saha ziyade hızlanarak 1957 ve 1958 in ilk üç ayları sırasında düşüşün % 15 i 
bulması, bu memleketlerin durumunu ağırlaştırmış bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında az gelişmiş memleketlerin, gittikçe daha büyük sayıda, enflâsyonu ön
lemek için iktisadi ve malî sahada esaslı istikrar tedbirleri alma yoluna gitmeleri, bizzat bu mem
leketlerin olduğu kadar bütün dünyanın da iktisadi istikbali bakımından başlıca ümit kaynağı 
olarak görülmektedir. 

Bunun yanında, az gelişmiş memleketler dâvasının hallinin sadece bu memleketlerin zati im
kân ve gayretleriyle mümkün olamıyacağı hakikatinin şimdi daha iyi anlaşılmış olmasını da ikin
ci bir müspet unsur olarak kaydetmek icabeder. 

Filhakika, Milletlerarası Para Fonu ve Dünya Bankasının geçen Ekim ayında Yeni Delhi'de 
yapılan son toplantısında, mesele bu cephesiyle de ele alınmış ve az gelişmiş memleketlere daha 
müessir bir şekilde yardım yapılabilmesi için Dünya Bankası ile Para Fonu kaynaklarının tak
viye edilmesi ve bu maksatla hususi bir teşekkül kurulması takarrür etmiştir. Şimdi, üzerinde ni-
nai çalışmalar yapılmakta olan bu kararın kuvveden fiile çıkması ile, millî ekonomilerini inki
şaf ve ıslâh mevzuunda kendilerine düşeni yapan memleketlere adı gecen beynelmilel teşekkül
lerin daha geniş ölçüde yardımda bulunması imkânı hâsıl olacaktır. 

FASIL : II 

Memleket ekonomisinin seyri 

1. Muhtelif istihsal ve münakale kollarına yapılan sermaye yatırımları : 

Millî istihsali her sahada artırmak ve dolayı siyle halkımızı lâyık olduğu yüksek hayat sevi
yesine bir an evvel kavuşturmak maksadiyle Demokrat Parti iktidarının önemle ele alıp tatbik 
mevkiine vaz'etmiş bulunduğu büyük sermaye yatırımlarına ve bu sayede muhtelif istihsal ve mü
nakale kollarında sağlanmış bulunan gelişmelere aşağıda kısaca temas edilmiştir. 

A) Barajlar - Su işleri - Elektrik enerjisi : 

Millî ekonomimizde çok mühim bir yer işgal etmesine rağmen 1950 senesine gelinceye kadar, 
uzun yıllar boyunca tamamiyle iklim şartlarına terk edilmiş olan ziraatimizi geliştirmek maksa
diyle bir taraftan memleketteki su cereyanlarından istifade edilerek lüzumlu sulama tesislerinin 
vücuda getirilmesi, diğer taraftan vukuu ile ağır tahribat iras eden su taşkınlarının önlenmesi ve 
ayrıca elektrik enerjisi istihsali için büyük projeler tatbik mevkiine konmuş ve bu dâvanın halli 
yolunda büyük ve müspet neticeler elde edilmiş bulunmaktadır. 

Bu neticeler şöylece gözden geçirilebilir : 

1. Sarıyar Barajı (Ankara) : 

80 bin kilovat ilk takatinde ve yılda 412 milyon kilovat saat enerji istihsal etmek ve aşağı 
Sakarya ovasını taşkından korumak maksadiyle 1951 yılında inşasına başlanılan Sarıyar Barajı 
ve Hidro - Elektrik tesisleri 189 milyon lira iç, 83 milyon lira dış olmak üzere ceman 272 milyon lira 
sarf edilmek suretiyle 1956 yılında işletmeye açılmıştır. 
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2. Seyhan Barajı (Adana): 

54 bin kilovat takatinde bir santral ile yılda 284 milyon kilovat saat enerji üretmek, 144 
bin hektar arazi sulamak ve 85 bin hektar araziyi taşkından korumak maksadiyle inşa edilen 
Seyhan Barajı ve Hidro - Elektrik tesisleri 1956 yılı başında hizmete açılmıştır. Bu maksatla 
106 milyon lira iç ve 321 milyon lira karşılığı dış ödeme olmak üzere ceman 427 milyon lira 
sarf edilmiş olacaktır. 

3. Kemer Barajı (Aydın) : 

143 milyon lira iç ve 157 milyon lira dış olmak üzere ceman 300 milyon liraya mal olacak 
olan Kemer Barajı ve Hidro - Elektrik tesisleri ikmal edilmiş ve böylece Menderes havzasında 
300 bin dönüm arazi Akçaym taşkınlarından korunmuş ve 1958 yaz mevsiminde 250 bin dö
nüm araziye yetecek kadar su, Büyük Menderes havzasındaki binlerce müstahsilin istifadesine arz 
olunmuştur. 48 bin kilovat takatindo bir santral ile senede 145 milyon kilovat saat enerji üretecek 
olan hidro - elektrik tesisleri bu senenin Eylül ayı içinde işletmeye açılmıştır. 

4. Demirköprü Barajı (Manisa) : 

164 milyon lira iç ve 183 milyon lira dış olmak üzere ceman 347 milyon liraya mal olacak olan 
Demirköprü Barajının inşaatı ikmal edilmek üzere olup 1958 Aralık ayı içinde barajın arkasındaki 
göl doldurulmaya başlanacaktır. Barajın hidro - elektrik santrali 1959 senesi içinde işletmeye açı
lacaktır. 

Bu barajın ikmali ile 69 bin kilovat takatinde ki santral ile yılda 193 milyon kilovat saat enerji 
istihsal edilecek ve ayrıca 770 bin dönüm arazinin sulanması ve 350 bin dönüm arazinin taşkından 
korunması mümkün olacaktır. 

5. Hirfanlı Barajı (Kırşehir) : 

205 milyon lira iç. ve 208 milyon lira dış olmak üzere ceman 413 milyon liraya mal olacak olan 
Hirfanlı Barajı inşaatı hemen hemen bitmiştir. Baraj gerisindeki gölde 1957 - 1958 kış devresinden 
beri su toplanmasına başlanmış olup tesis, 1959 senesi İlkbaharında işletmeye açılacaktır. 

Bu baraj sayesinde Kızılırmak havzasının taşkından korunması ve 300 bin dönüm arazinin su
lanması mümkün olacağı gibi 96 bin kilovat takatinde bulunan santralin hizmete girmesi ile yılda 
400 milyon kilovat saat enerji istihsal edilecektir. 

6. Ayrancı Barajı (Konya) : 

1958 yılı başında hizmete «'irmiş bulunan ve 24 milyon liraya mal edilen Ayrancı Barağı Konya 
ovasında 50 bin dönüm araziye su temin etmekte ve,25 bin dönüm arazinin taşkından korunmasını 
sağlamış bulunmaktadır. - • * • . - - .-'" * -' 

7. Damsa Barajı (Nevşehir) : 

s Ürgüb ve civarının sulanması ve taşkından ko runması maksadiyle inşa edilen ve 4 milyon liraya 
mal olan Damsa barajı 1957 yılı başında ikmal edi lerek işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

8. Almus Barajı (Tokad) : 

Aktıus barajının inşası ile ilgili çalışmalara de vam edilmektedir. Bu barajın ikmali halinde yıl
da 79 milyon kilovat saat enerji istihsali ve 13 400 hektar arazinin sulanması ve 10 bin hektar 
arazinin taşkından korunması temin edilmiş bulu nacaktır. 



9. Kesikköprü Barajı (Ankara) : 

80 milyon lira iç ve 73 milyon lira dış olmak üzere ceman 153 milyon liraya mal olacak olan 
bu baraj ile 76 bin kilovat takatinde bir santral ile senede 250 milyon kilovat saat enerji üretile
cektir. 

10. Diğer Barajlar : 

Enerji ve su programımızın diğer bir kısmını teşkil etmek üzere Orta .Anadolu'da yapılmakta olan 
Mamasın, May, Altmapa, Apa ve Sille barajlarının inşalarına devam edilmektedir. 

Barajlar hakkında arz olunan bu umumi izahattan sonra mevzuun lâyıkı veçhile anlaşılabil
mesi için elektrik enerjisi ve su işleri ile alâkalı faaliyetlerin de gözden geçirilmesi yerinde ola
caktır. 

I - ELEKTRİK ENERJİSİ : 

Memleketimizin iktisadi kalkınmasını süratle tahakkuk ettirmek maksadiyle, Demokrat Parti 
iktidan iş başına geldiği günden beri bilhassa sanayi sektörünün ihtiyacı bulunan ve istihsal 
maliyetleri ile doğrudan doğruya alâkalı olan bol ve ucuz kuvvei muharrike istihsalinin artırılma
sı. hususunda önemle durmuş ve bu dâvanın halli yolunda müstakbel nesillerin şükranla anacağı 
ana tesisleri kurmuş ve kurmakta bulunmuştur. 

1950 yılında mevcut irili ufaklı bütün elektrik santrallerinin mecmu kapasitesi 382 bin kilovat 
ve yıllık enerji istihsali de 737 milyon kilovat saatten ibaret iken bu kapasite 1960 yılma kadar 
1 milyon 430 bin kilovatı ve yıllık enerji istihsali de 3 milyar 610 milyon kilovat saati geçmiş 
olacaktır. Demokrat Barti iktidan, 1950 den bu yana sadece enerji istihsalini, eskisi ile kabili 
mukayese olmıyaeak derecelerde artırmakla iktifa etmemiş aynı zamanda millî ekonomiye ve ener
ji politikamıza uygun olarak boşuna akıp giden su kuvvetlerimizden ve ticari kıymeti olmıyan 
linyiti erimizden istifade cihetine gitmiştir. Filhakika 1950 yılında memleketimizde istihsal edilen 
elektrik enerjisinin sadece 29 milyon 480 bin kilovat saati yani bütün istihsalin % 4 ü su kuvvet
lerinden elde edilirken halen bu nispet % 15 e yükselmek, suretiyle 29 milyon 480 bin kilovat sa
atten 307 milyon kilovat saate baliğ olmuştur. 

Halen inşaları devam eden hidro - elektrik santrallerin ikmaliyle 1960 yılında hidro - elektrik 
santralleri mecmuu takatleri 714 bin kilovata yükselecektir. Bu suretle 1960 yılında, elektrik istih
salimizin en az % 50 si su kuvvetlerimizden temin edilmiş olacaktır. 

Halen inşalarına büyük bir hızla devam edilen santrallerin ikmaliyle 1950 yılma nazaran 1960 
yılında santrallerimizin takatlerindeki artış 3,7 misline ve enerji istihsalindeki artış ise beş mis
line ulaşmış olacaktır. 

Büyük ve küçük her çeşit sanayiin, şehir ve kasabalarımızın, bir kısım köylerimizin, elektrik 
enerjisi ihtiyaçlannm, su kuvvetlerinden istifade edilerek kurulan hidro - elektrik santralleri veya 
ticari kıymeti haiz olmıyan kömürlerden faydalanmak suretiyle tesis edilen termik santraller va-
sıtasiyle temini yolunda çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Şimdi de, elektrik enerjisi istihsalinin artırılması maksadiyle bâzı idare ve teşekküllerimiz ta
rafından kurulan ve kurulmakta olan hidro - elektrik ve termik santraller hakkındaki çalışmalara 
temas edilecektir. 

1. Etibank ve Devlet Su İşleri eliyle yaptırılan veya inşasına başlanılan enerji tesisleri : 

1, Çatalağzı «Zonguldak» Termik Santrali tevsii : 

60 bin kilovat takatindeki Çatalağzı santrali 1955 yılında tevsi edilerek 120 bin kilovata çıkanl-
mış ve yıllık istihsal kapasitesi de 600 milyon kilovat saate yükselmiştir. 
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2. Tunçbilek (Kütahya) Termik Sâtıtrali: 

1956 yılında hizmete giren 64 bin kilovat takatinde Tunçbilek Termik Santralinin yılda İstihsal 
edeceği enerji 300 milyon kilovat saati bulmaktadır. 

3. Soma (Manisa) Termik Santrali : 

1958 yılı başlarında Soma Termik Santrali 40 bin kilovat üzerinden hizmete girmiştir. Soma lin
yitleri ile çalışmaktadır. Nihai kapasitesi 60 bin kilovat olacaktır, istihsal kapasitesi 250 milyon 
kilovat saattir. 

4. Hazar (Elâzığ) Hidro - Elketrik Santrali : 

Etibank ile Devlet Su İşleri tarafından müştereken inşa edilip bu yıl ikmal olunan Hazar Hidro -
Elektrik Santrali, halen 6 bin ve tevsiden sonra 12 bin kilovatı bulacak olan santralin yıllık istih
sali 45 milyon kilovat saattir. 

5. Kepez (Antalya) Hidro - Elektrik Santrali: 

Antalya ve civarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere Etibankın, hususi müteşebbis 
lerin iştirakiyle ve 10 milyon lira sermaye ile kurmuş oduğu bir Anonim Şirket tarafından inşasma 
girişilen ve 27 bin kilovat takatinde olan bu santral sayesinde yılda 185 milyon kilovat saat enerji 
kuvveti sağlanmış; olacaktır. 

Bu suretle bu mahalde Etibankın da iştirakiyle kurulmasına girişilmiş bulunan ferro-krom ve 
karpit sanayiinin muhtacolduğu bol ve ucuz enerji temin edilmiş olacaktır. 

6. Kesikköprü Hidro - Elektrik Santrali : 

76 bin kilovat takatinde ve yılda 250 milyon kilovat saat enerji istihsal etmek üzere Hirfanlı 
Barajının 30 kilometre kadar mansabında Kızılırmak üzerinde tesisine karar verilen Kızılırmak Kesik
köprü Santralinin inşasına başlanmış olup 1962 yılında ikmal edilecektir. 

Bütün bunlardan başka, Kütahya'da iki kademede inşasma karar verilen ve nihai enerji üretirû 
1 milyar 500 milyon kilovat saati bulacak olan Kütahya termik bölge santralinin proje hazırlıklarına 
başlanmış olup mahallinde su etüdleri yapılmakta ve teknik şartnamesi hazırlanmaktadır. 

II - İSTANBUL VE İZMİR SANTRALLERİNİN TEVSİİ : 

istanbul'daki Silâhtarağa termik santralinde 28 milyon 700 bin lira sarf edilmek suretiyle 56 bin 
kilovat takatinde tevsiat yapılmıştır. Bu suretle Silâhtarağa Santralinin kapasitesi 130 bin kilovata 
çıkarılmıştır. 

Diğer taraftn izmir E.S.H.O.T. idaresine ait termik santralinin de 1950 yılındaki 10 bin kilo-
vatlık kapasitesi 40 bin kilovata çıkarılmak suretiyle tevsi edilmiştir. 

III - İLLER BANKASI TARAFINDAN YAPILAN SANTRALLER : 

Bölge santrallerinden enerji alamı<yan bir kısım şehir ve kasabalarımızın bir an evvel elektrik 
enerjisine kavuşturulması maksadiyle iller Bankası tarafından 1950 yılından bugüne kadar 80 mil
yon 616 bin lira sarf edilmek suretiyle 203 şehir ve kasabada hidro elektrik ve termo elektrik san
traller tesis edilerek hizmete açılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 138 şehir ve kasabada muhtelif santraller inşa edilmektedir x 

iller Bankası tarafından ikmal olunan veya inşaları devam eden orta büyüklükte hidro elektrik 
santraller de şunlardır : 
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/ - Göksu Elektrik tesisi (Konya) : 

24 milyon 775 bin liraya mal edilecek bu tesis, 10 bin 000 kilovat takatinde olup yılda 70 milyon 
kilovat saat enerji istihsal kapasitesini haiz bulunmaktadır. 1959 yılı iptidalarında hizmete açıla
caktır. 

2. Bot an Hidra Elektrik Santrali (Sür d) : 

Yılda 3 milyon kilovat saat enerji istihsal etm ek üzere tesis olunan ve işletmeye açılmış bulunan 
bu santral 13,5 milyon liraya mal edilmiştir. 

H. Ceyhan Hidra Elektrik Santrali (Maraş) : 

3 bin 800 kilovat takatinde ve yılda 12 milyon kilovat saat enerji istihsal kapasitesini haiz olan 
bu tesisin maliyet bedeli 10 milyon lira olup inşaatı ikmal edilerek işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

4. Tortum Hidro Elektrik Tesisi (Erzurum) : 

16 bin 800 kilovat takatinde ve yılda 90 milyon kilovat saat enerji istihsal edecek olan bu santral 
için 35 milyon 600 bin lira sarf edilecek ve 1959 yılında ikmal olunacaktır. 

o. Kovada Hidro Elektrik Tesisi (Eğridir - İsparta) ; 

28 milyon lira sarfiyle 8 bin 200 kilovat takatinde ve yılda 41 milyon kilovat saat enerji istih
sal etmek üzere inşasına girişilen bu tesis yakında ikmal edilecektir. 

6. Kayaköy Hidro Elektrik Santrali (Kütahya) : 

inşası devam etmekte bulunan ve maliyeti 9 milyon lira olan bu santral 3 800 kilovat takatinde 
olup yılda 15 milyon kilovat saat enerji istihsal kapasitesini haizdir. 

7. İkizdere Hidro - Elektrik Santrali (Bize) : 

18 milyon liraya mal olacağı hesaplanan bu santral, 15 fbin400 kilovat takatinde olup yılda 1.18 
milyon kilovat saat enerji istihsal edecektir. Bu santralin 1959 yılında ikmali mukarrerdir. 

8. Sızır Hidro - Elektrik Santrali (Kayseri) : 

Maliyet bedelinin 27 ımi'lyion liraya (baliğ olacağı tahinin olunan ve 1959 yılında ikmali mukarrer 
olan bu santral 6900 kilovat takatinde olup yılda 38 milyon kilovat saat enerji istihsal 'edecektir. 

Memleketimizde (elektrik enerjisi istihsalini artırmak üzere kurulan ve kurulmakta olan bu te
sislerin yanında istihsal odilen 'enerjinin istihlâk merkezlerine naklini temin etmek maksadiylo 
enerji nakil hatlarının tes'isi de ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır. 

Filhakika ihzar olunan program mıucibinee tatbikine geçilen 3 bin 934 kilometrelik enerji nakil 
hattından 2.277 kilometrelik kısmı ikmal 'edilerek işletmeye açılmış ve ayrıca yurdun muhtelif böl
gelerinde gerekli transformatör merkezlerinin kurulması hususundaki çalışmalara da 'hız verilmiş, 
bulunmaiktadır. 

Etibank tarafından yapılmış ve halen işletilmekte olan (belli başlı enerji nakil (hatları ve trafo 
tesisleri için şimdiye kadar 166 ımilyon lira sarf edilmiştir. 

2. Su işleri : 

Belli ıbaşlı akar sularımızın tanzimi suretiyle, zaman zaman maddî ve mânevi büyük zararlara 
se'hebiyet veren »u baskınlarını önlemek, 'kurak olan mıntakaların sulanmasını temin etmek, gerek 
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halkın sıhhatinin 'korunması gerek münibit yeni zirai sahaların kazanılması ile ilgili olan bateMıik-
ları kurutmak hususunda büyük gayretler sarf «dilmiş olduğu gibi ayrıca yeraltı sularından is
tifade suretiyle sulama suyu temin etmek vte köylerimizi biran evvel sıhhi içme suyuna kavuştur
mak yolunda da -ciddî çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. 

Filhakika, Devlet eliyle 1937 senesinden 1949 senesine kadar geçen 13 yıllık bir devre içinde 
eski iktidar zamanında tiler Bankası ve Belediyeler haricolmak üzere su işlerimiz için sadece 146 
milyon 564 bin lira sarf edilmiş olmalına mukabil 1950 ilâ 1958 yılları arasında, yine İller Ban
kası ve Belediyeler hariç, 1 milyar 555 milyon lira sarf edilmek suretiyle elde edilen 10 mislin
den fazla artış, bu mevzudaki gayretlerin vüsat ve şümulünü beliğ bir şekilde ifade etmektedir. 

Yapılan bu yatırımlar neticesinde; sulama şebekelerinde 1,40 misli, barajlar vasıtasiyle sula
nabilecek arazi miktarında 10,56 misli, taşkından korunan arazide 4,90 misli, taşkından korunan 
şehir, kasaba ve köy adedlerinde 7,44 misli, kurutulan bataklıklarda 2,90 misli bir artış fiilen 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Halen girişilmiş bulunan taahhütlerin ikmali ile bu nispetler sulama şebekelerinde 4,63 mis
line yükselmek suretiyle 252 bin 955 hektara, barajlar arkasında toplanan sularla sulanabilecek 
arazi miktarlarında 17,5 misline yükselmek suretiyle 349 bin 225 hektara, taşkından korunan ara
zi 6,64 misline çıkmak suretiyle 375 bin 665 hektara, korunan şehir, kasaba ve köy adedi 7,63 mis
line çıkmak suretiyle 206 ya, kurutulan bataklıklar 3,8 misline yükselmek suretiyle 67 bin 455 
hektara baliğ olacaktır. 

Ayrıca, Demokrat Parti iktidarı zamanına kadar hiç ele alınmamış yeraltı sulan araştırılma
sında da çok müspet neticeler istihsal olunmuştur. 

Yurdumuzun birçok bölgelerinde açılmış olan ceman 125 bin 192 metre uzunluğunda 825 aded 
derin kuyudan saniyede 10 bin litre su istihsal edilmekte olduğu gibi bu kuyular vasıtasiyle bir-
•çok bölgelerde yeraltı suyu hazinelerinin durumu da tesbit edilmiş ve buralarda büyük ölçüde iş
letme ünitelerinin kurulması plânlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan eski iktidar zamanında hiç ele alınmamış olan köy içme suyu dâvası üzerinde 
ehemmiyetle duran Demokrat Parti Hükümetleri tarafından, 22 500 köyün sıhhi içme suyuna ka
vuşturulması sağlanmıştır. 

Ayrıca İller Bankasınca yurdun muhtelif bölgelerinde 339 şehir ve kasabanın içme suyu tesis
leri ikmal edilerek hizmete açılmış olduğunu ve halen 212 şehir ve kasabanın içme suyu tesisle
rinin tamamlanmasına çalışılmakta bulunduğunu belirtmek yerinde olur. 

B) Kömür ve petrol tesisleri : 

Büyük bir azim ve dikkatle tahakkukuna çalıştığı iktisadi kalkınma dâvasının her şeyden 
evvel bol ve ucuz kuvvei muharrike istihsaline bağlı bulunduğunu nazarı dikkate alan De
mokrat Parti hükümetleri bir taraftan yurdun muhtelif mahallerinde yeni elektrik santralle
rinin tesisi suretiyle elektrik enerjisi üretimini artırmaya çalışırken diğer taraftan kömür ve 
petrol mevzuları üzerinde de ehemmiyetle durmuştur. 

1. Kömür tesisleri : 

Karadeniz kömür havzasının istihsalini artırmak maksadiyle mevcut tesislerin ıslâh ve 
takviyesini» zaruri olduğu göz önünde tutularak, 512 milyon liralık bir amenajman programı 
tatbik mevkiine vaz'edilmiştir. Yeni ilâvelerle 873 milyon liraya baliğ olacağı hesaplanan bu 
programın 1958 yılı sonuna kadar 435 milyon liralık kısmı tahakkuk ettirilmiş olacaktır. Ya
pılan bu yatırımlar sayesinde 1950 bidayetinde 4 milyon ton olan maden kömürü istihsali 1967 
yılı sonunda 6 milyon 268 bin tona çıkarılmıştır. 

Aynı veçhile Garp linyitlerinin istihsal kapasitesini artırmak üzere 78 milyon 729 bin li
ralık bir ıslâhat programı tatbik mevkiine konulmuş olup, yeni ilâvelerle 192 milyon liraya 
baliğ olacak umumi yatırım programının 100 milyon liralık kısmı ikmal edilmiştir, 
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Yapılan bu yatırımlar sayesinde 957 bin ton olan istihsal, 1958 yılı sonunda 2 milyon 500 

bin tona yükselecek ve üçüncü kısım olarak derpiş olunan yatırım programı sonunda istihsal 3 
milyon 290 bin tona vâsıl olacaktır. 

Ayrıca Kütahya'da kurulmakta olan Azot sanayiinin ihtiyacı bulunan linyit kömürünü te
min maksadiyle Seyitömer Linyit Havzası için hazırlanan ve dış kredisi temin edilmiş olan 
87 milyon liralık projenin de tatbikine geçilmek üzeredir. 

Bu projenin tahakkuku ile yılda 1 milyon ton linyit kömürü istihsal edilecektir. 

2. Petrol tesisleri : 

Memleketimizde mevcudiyeti kuvvetle tahmin olunan yeni petrol kaynaklarının biran önce bulunup 
işletilmesini ve bu dâvanın millî menfaatlerimize en uygun bir şekilde hallini temin etmek için 
yabancı sermaye ve tekniği ile iş birliği zaruretine inanılarak bu mevzuda duyulan ihtiyaca 
cevap verecek şekilde hazırlanmış bulunan Petrol Kanununun 14 Ekim 1955 tarihinde meriyete 
konulduğu malûmdur. 

Petrol Kanununun meriyeti tarihinden bu yana geçen üç sene gibi çok kısa bir müddet zarfın-
da 21 şirkete, 105 bin kilometre karelik bir sahada petrol aramak üzere 232 arama ruhsatnamesi ve
rilmiştir. 

1958 yılında petrol aramaları kemiyet bakımından gelişmeler gösterdiği gibi, keyfiyet bakımın
dan da daha ileri bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Arama ruhsat sahalarının büyük bir kısmını kaplıyan umumi jeolojik ve jeofizik araştırmalar ta
mamlanmış, Detay jeolojik ve jeofizik çalışmalar da ehemmiyetli ilerlemeler kaydedilmiştir. Arama 
sahalarında ümitli strüktürler tesbit etmiş olan şirketler peyderpey sondaj ameliyelerine başla
mışlardır. 

Bu sahada çalışan şirketlerin 1958 yılı Ağustos sonuna kadar ithal ettikleri sermaye yekûnu 123 
milyon lirayı bulmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı bu sene içinde Garzan sahasının inkişafı ile alâkalı sondajla
ra devam etmiş ve tamamlanan sondajların hepsinin petrollü oluşları, sahanın, ilk tasavvurların 
fevkinde gelişmesine yol açmıştır. 

Petrol arama sondaj faaliyetinin sene içindeki gelişmesi hakkında bir fikir verebilmek için, 
1958 senesinde 9 aylık müddet zarfında 31 bin 623 metre sondaj yapıldığını ve bunun 1957 yılı 
mecmu metrajından % 30 fazla olduğunu tebarüz ettirmek yerinde olur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Batman tasfiyehanelerinde 11 aylık devreler itibariyle 
işlenen ham petrol miktarları ve bunlardan elde edilen mahsullerle artış nispetleri aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir : 

işlenen hanı petrol 
İstihsal olunan benzin 
İstihsal olunan motorin 
İstihsal olunan Fuel Oil 
İstihsal olunan asfalt 

1957 (11 aylık) 
Ton 

266 640 
57 816 
14 333 

144 298 
33 209 

1958 (11 aylık) 
Ton 

301 892 
63 577 
20 714 

133 177 
40 933 

Artış 

% 13 
% 10 
% 44 

_ . 
% 23 

Bu vesile ile Batman tasfiyehanelerinin iki kademede tevsiine karar verilmiş bulunduğunu ve ya
pılacak bu tevsiin ilk kademesinin 1959 ve ikinci kademesinin 1960 yılında ikmalini mütaakıp 1949 
yılma nazaran işlenecek ham petrol miktannm 16 bin 015 tondan 652 bin tona, benzin istihsalinin 
564 tondan 106 bin 400 tona, motorin istihsalinin 2 bin 544 tondan 80 bin 200 tona, asfalt istihsa
linin 3 bin 672 tondan 80 bin tona, evvelce mevcut bulumnıyan Fuel Oil istihsalinin ise 316 bin tona 
yükseleceğini kaydetmek yerinde olur. 



Diğer taraftan memleketimizde hususi teşebbüs tarafından ceman 4 milyon ton kap 
fiyehane kurulmasına mütaallik çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu arada î ran petrollerinin Türkiye'den Akdeniz'e akıtılması için İran Millî Petro 
fından Pipc - Line sistemi tesisi ve işletilmesi mevzuunda İran Hükümeti ile Hüküme 
bir müddetten beri yapılmakta olan müzakereler müspet olarak neticelendirilmiş bul 

C) Madencilik : 

Tabiî servetlerimiz arasında mühim bir yer işgal eden madenlerimizin rasyonel b 
tilmesi huşunda önemle durulmaktadır. 

Bu cümleden olarak ileri memleketler mevzuatı da nazara alınmak suretiyle, mer 
6309 sayılı yeni Maden Kanununun 5 yıla yakın tatbik devresi müspet tesirlerini g 
lamış, alman tedbirler ve gösterilen kolaylıkların inzimamı ile Devlet sektöründe ol 
susi sektördeki maden faaliyet ve istihsalâtmda da ehemmiyetli inkişaflar kayded 

Filhakika son yıllarda vatandaşlar arasında madenciliğe karşı alâka artmış, ye 
teşebbisler tarafından bu sahaya emniyet ve itimat içinde büyük ölçüde sermaye 
başlanmış, yurdumuzda madencilik esaslı bir meslek halini alma yoluna girmiş bulu 

Nitekim 1949 yılında ancak 511 olan maden arama ruhsatnamesi miktarı, 1955 
1956 da 1 655 ve 1957 yılında da 2 030 a ve son malûmata göre halen 1925 e yüks 

Başlıca madenlerimizdeki istihsal artışı aşağıdaki tabloda gösterimiştir. 

MADEN İSTİHSALİ (1949 — 1957) 
(T o n) 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

11 283 
210 948 
451 566 
3 095 

4 182 705 
1 271 936 

22 576 

11 700 
233 591 
422 529 
6 006 

4 360 598 
1 214 452 

32 178 

17 526 
225 810 
602 220 
7 390 

4 729 589 
1 254 815 

50 517 

4 
1 

23 330 
481 825 
806 911 
8 381 

846 342 
387 411 
81 548 

23 757 
497 979 
9.12 523 
9 775 

5 654 467 
1 640 583 

89 846 

25 188 
477 228 
523 632 
10 020 

5 710 956 
2 086 572 

47 064 

23 
760 
649 
11 

5 495 
2 416 

50 

Bakır 
Demir 
Krom 
Kükürt 
Maden kömürü 
(Tüvönan) 
l i n y i t 
Mangenez 
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Etibankın maden istihsali mevcut kapasitelerinin âzami haddi üzerinde ve normal işletme tole

ransı tahavvülâtı içinde seyretmektedir, 
Diğer taraftan Emet kazası hudutları içinde Kolenıanit cevherinin işletilmesine bu yıl başlan

mış olup ödemiş - Halıköy civa madeninin açılmasına çalışılmaktadır. 
Ergani Bakır İşletmesinin düşük tenörlü cevherlerini de işliyebilmek için mevcut tesisin sürat

le tevsii ve ilâvelerinin temini maksadiyle hazırlanan 140 milyon lira tutarındaki projenin kısa za
manda tahakkuk ettirilmesi imkânları sağlanmıştır. 

Bundan başka Etibank, memlekette meveudolan ve fakat henüz lâyıkı ile istifade edilememek
te bulunan Mika, amyant ve mermer gibi madenlerin istihsali ile de vazifelendirilmiş ve yapılan 
çalışmalar neticesinde geniş malûmat derlenmiştir. İşletmeye salih olanlarının plânları üzerinde 
etüdler yapılmaktadır. 

Memleketimizde istihsal edilip hammadde veya cevher ihracedilmekte olan madenlerin işlenmiş 
olarak kıymetlendirilmesini teminen Antalya'da Ferro - Krom ve Karpit fabrikası inşası için ya
bancı sermayenin iştirakiyle bir şirket kurulmuştur. 

Diğer taraftan Uludağ Volfram rezervlerinin konsantrasyon etüdleri yapılmakta, Borasit ve Ko-
lemanit cevherlerinden asitborik ve boraks imali için gerekli tasfiyehanenin projeleri üzerinde ça
lışılmaktadır. 

Bütün bu projelerin ikmali halinde.yılda 17 hin ton bilister bakır, 1 000 ton civa, 30 bin ton ko-
lemanit, 4 000 ton karpit, 8 bin ton ferro - krom, 1 500 ton volfram konsantresi istihsal edilecektir. 

D) Sanayi sahasında yapılan yatırımlar : 

Sanayi sahasında 1950 den beri bir taraftan Devlet sektörünün çalışmaları, diğer taraftan hususi 
sektörün teşviki yoliyle muazzam yatırımlar yapılmış bulunmaktadır. 

1957 - 1958 senelerinde yapılan sanayi sayımına göre imalât sanayiinde : 
1949 senesi sonunda 484 milyon lirası hususi sektöre, 476 milyon lirası Devlete aidolmak üzere 

ceman 960 milyon lira yatırım yapıldığı halde bu miktar, 1957 sonunda 3 milyar 629 milyon lirası 
hususi sektöre, 2 milyar 13 milyon lirası resmî sektöre aidolmak üzere 5 milyar 642 milyon lirayı bul
muştur. 1958 yılı iptidasında inşa halinde bulunan sınai müesseselerin ikmali için hususi sektör tara
fından 990 milyon lira, resmî sektör tarafından 1 milyar 448 milyon lira olmak üzere ceman 2 mil
yar 438 milyon lira daha sarf edilecektir ki, bıı suretle sanayi sahasındaki yatırımlar, 8 milyar 80 
milyon liraya baliğ olacaktır. 

Bu yatırımlar neticesinde sanayide, iş yeri sayısı 1949 da. 22 bin 916 aded iken 1957 sonunda 
72 bin 805 e yükselmiştir. Halen inşa halinde bu lunan 2 852 iş yeri bu rakama ilâve edilince mik
tar, 75 bin 657 ye yükselmiş bulunacaktır. 

Aynı şekilde işçi adedlerinde de büyük bir artış görülmektedir. 1949 senesinde sanayide 223 bin 
429 işçi çalışmakta, iken bu miktar 1957 sonunda 582 bin 52 ye yükselmiştir. İnşa halindeki tesis
lerin ikmali ile bu yekûn 673 bin 322 ye yükselecektir. 

Sanayi istihsal kapasitesine gelince : 
1949 senesinde 2 milyar 600 milyon liralık kısmı hususi sektöre, 1 milyar 105 milyon liralık kıs

mı resmî sektöre aidolmak üzere ceman 3 milyar 705 milyon lira kıymetinde mamul eşya istihsali 
mümkün iken; bu miktar 1957 sonunda 18 milyar 529 milyon liralık kısmı hususi sektöre, 3 milyar 
422 milyon liralık kısmı Devlete aidolmak üzere ceman 21 milyar 951 milyon liralık bir seviyeye 
vâsıl olmuştur. İnşa halindeki fabrikaların ikmali ile 4 milyar 757 milyon liralık kısmı hususi sek
töre ve 1 milyar 745 milyon liralık kısmı Devlete aidolmak üzere ceman 6 milyar 502 milyon liralık 
bir kapasite daha elde edilecektir ki, bu suretle sanayiimizin mecmu kapasitesi 28 milyar 453 mil
yon lirayı bulacaktır. 

Fiilî istihsalde de büyük, artışlar müşahede edilmektedir. 1949 sonunda 1 milyar 395 milyon lira
sı hususi, 991 milyon lirası resmî sektöre aidolmak üzere 2 milyar 386 milyon liralık fiilî istihsal ya-



pıldığı halde bu miktar 1957 yılı sonunda 9 milyar 758 milyon lirası hususi ve 2 mi 
lirası Devlete aidolmak üzere ceman 12 milyar 225 milyon lirayı bulmuştur. 

İmalât sanayii sahasında vâki inkişafın seyri aşağıdaki-tabloda gösterilmiştir. 

İmalât Sanayii sahasında vâki inkişafın mukayeseli durumu 

Mahiyeti 

I - Yapılan yatırım (Milyon lira) 
II - İş yeri sayısı 

I I I - İşçi sayısı 
IV - İstihsal kapasitesi (Milyon lira) 

V - İstihsal (Milyon lira) 

Hususi 
sektör 

484 
22 715 

138 414 
2 600 
1 395 

1 9 4 9 
Devlet 

sektörü 

476 
201 

85 015 
1 105 

991 

Yekûn 

960 
22 916 

223 429 
3 705 
2 386 

Hususi 
sektör 

3 629 
72 504 

455 634 
18 529 
9 758 

1. 9 5 7 
Devlet 

sektörü 

2 013 
301 

126 418 
3 422 
2 467 

Yekim 

5 642 
72 805 

582 052 
21 951 
12 225 

Sanayiimizin ulaştığı gelişmeden bahsederken Türkiye Sınai Kalkınma 'Bankası 
mayeye mütaallik faaliyetler hakkında da kısaca malûmat arzında fayda mülâhaz 

Filhakika Türkiye Sınai Kalkınma. Bankasının ikrazata fiilen başlamış bulunduğ 
bu yana sanayi sektörüne muhassas olmak üzere hususi teşebbüs sahasında çalışan 
mış (olduğu orta vadeli kredilerin umumi yekûnu 222 milyon lira olup müteşebbisle 
naklarından vaz'et/tükleri yatırımlarla birlikte bu miktar 620 milyon liraya yükse 
tadır. 

Diğer taraftan .memleketin iktisadi şart ve imkânlarına uygun sınai tesislerin 
rulmasını temin 'maksadiyle yabancı sermaye ile iş birliği yapılması 'zaruretine ina 
Parti Hükümetleri, memleketimizde yabancı müteşebbislerin sermaye yatırımlarınd 
sağlıyan şart ve imkânları da hazırlamıştır. 

1051 yılında kabul edilen ve bilâhara tadil olunan Yabancı sermayeyi teşvik Kan 
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mevkiine <vaz 'edilmesi neticesinde, nievcut mıı malûmata nazaran yabancı firmalar tarafından yapı
lan 374 talepten '206 ssı kabul (olunmuş 've 160 ı reddedilmiş olup bakiye 8 talep de alâkalı merciler 
tarafından tetkik olunmatktadır. 

Kabvü'edilen taleplere'göw yabancı müteşefbbiSleL' tarafından nakit, .mal ve teknik ibilgi olarak 
getirilmesi derpiş lolunan 345 milyon liralık sermaye miMtarma, yerli müteşebbislerin vaz'•ettiği 344 
milyon 'liranın ilâvesiyl'e yatırım ye'kûnu 689 milyon, liraya yükselmiştir. 

1. Şeker Sanayii : 
Demokrat Parti iktidara igeldiği zaman memleketimizde 1927 - 1934 yılları arasında burulmuş 

'bulunan ve istihsal kapasitesi 319 bin ton /olan sadece 4 fabrika mevcuttu. 
Bu 4 fabrikanın istihsal ettiği şeker miktarı, memle'ket ihtiyacını hiçbir zaman ikarşılıyamaüim 

ve artan istihlâk, bazaıı yapılan ithalât ile karşılan maya ve 'hazan da tevessül 'e d iten fiyat 'artır
maları ile önlenmeye 'çalışılmıştır. 

Şeker sanayii, memleketin şeker istihlâkini teminden başka memlekette teknik ziraat usulle
rini geliştirmek ve ziraatimize yeni imkânlar sağlamak suretiyle çiftçinin gelir ve refahım artır
mak bakımından da ehemmiyet arz etmektedir. 

Bunu nazara alan Demokrat Parti iktidarı hazırladığı program dâhilinde J953 yılmdan 1950 
yılma kadar geçen 4 sene zarfında 11 yeni şeker fabrikasının kurulup işletmeye açılmasını ta
hakkuk ettirmiştir. Bunlara ilâve edilen muhtelif bina ve tesisler de dâhil on bir şeker fabrikası 
için, 151 milyon lirası dış 227 milyon lirası iç finansmana taallûk etmek üzere, ceman 378 milyon 
lira Şeker Şirketi, Millî Bankalar Mahallî Teşebbüsler ve Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri 
tarafından temin ve sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan Adapazarı Fabrikası 1953 yılında, Amasya, Konya ve Kütahya fabrikaları 1954 
yılında, Burdur, Susurluk, Kayseri fabrikaları 1955 yılında ve nihayet Elâzığ, Erzincan, Malatya 
ve Erzurum Fabrikaları 1956 yılında işletmeye açılmak suretiyle, 1950 yılındaki 521 bin dönüm 
pancar ekim sahası 1,5 milyon dönüme ve 1950 yılında 119 bin ton olan şeker istihsal kapasitesi 
iki mislinden fazla bir artışla 365 bin tona çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle halkımızın gittikçe yükselen hayat seviyesine muvazi olarak artan şeker istihlâki
nin tamamen memleket dahilindeki istihsalle karşılanması sağlanmıştır. 

Dördü eski ve 11 i yeni olmak üzere ceman 15 şeker fabrikasının 52 vilâyetto pancar ekimi ile 
iştigal eden çiftçilere pancar bedeli, şeker primi, taşıma ve erken sökme tazminatı olarak bu se
ne 275 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir ki, bu miktar 1949 yılında 
pancar bedeli ve şeker primi olarak ödenen 53 milyon lira ile mukayese edilecek olursa, çiftçi 
gelirinin artması, hayat seviyesinin yükseltilmesi hususlarında sarf edilen devamlı gayret ve ça
lışmaların mâna ve şümulü daha iyi anlaşılır. 

Şeker istihlâki yıldan yıla daimî surette artmakta devam etmektedir. 1950 yılı bidayetinde nü
fus -başına 6 kilo olan şeker istihlâki 1958 yılında 12 kiloya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu mevzuda bir fikir verilmek maksadiyle bellibaşlı memleketlerde nüfus başına düşen şeker 
istihlâk miktarı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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Bellibaşlı memleketlerde 1957 yılmda nüfus 

başına, düşen şeker istihlâki 

Memleket ismi 

Avusturya 
Avustralya 
Almanya (Batı) 
Belçika 
Birleşik Amerika 
Danimarka 
Fransa 
İngiltere 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Japonya 
Küba 
Kanada, 
Norveç 
Yugoslavya 
Yunanistan 
İran 
Türkiye 

1957 (Kg.) 

43,4 
54,8 
28,8 
29,9 
42,6 
54,1 
29,1 
51,5 
41,7 
42,9 
17,3 
İ3,4 
46,1 
4.2,0 
42,9 
14,2 
7,3 

1.5,8 
12,— (*) 

Diğer taraftan Önümüzdeki yıllarda yükseleceği şüphesiz bulunan istihlâki karşılamak maksa-
diyle üç yeni şeker fabrikasınm daha kurulması takarrür etmiş ve inşa faaliyetine geçilmiş bulun
maktadır. 

Yıllık şeker, istihsal kapasiteleri yekûnu 47 bin ton olarak hesaplanan ve Ankara, Adana, 
Kastamonu'da kurulacak olan bu fabrikalar için 243 milyon lirası dış tediye olmak üzere ceman 
389 milyon lira sarf edilecektir. 

Adana fabrikası kamıştan şeker istihsal edecek ve kamışın kalıntısından da senede 12 bin ton 
kâğıt elde olunacaktır. 

2. Çimento sanayii : 

Memleketimizin süratli bir iktisadi kalkınma devresine girişinin tabiî neticesi olarak, yıldan yıla 
artan çimento ihtiyacını karşılıyabilecek bir sana yün kurulması için 1950 yılından beri büyük gay
retler sarf edilmiş ve edilmektedir. 

Filhakika 1950 yılı sonuna kadar 395 bin tondan ibaret bulunan çimento istihsal kapasitesi, 
Demokrat Parti iktidarı tarafından gerek hususi teşebbüsün desteklenmesi gerek doğrudan doğruya 
yatırımlarda bulunulması suretiyle 1958 yılı sonunda. 1 milyon 962 bin 500 tona yani 5 misline çı
karılmış bulunmaktadır. 

Demokrat Parti iktidarı zamanında, 1950 yılından sonra tesisleri programlaştırılmış. bulunan 25 
yeni fabrika, veya üniteden, halen 17 si işletmeye açılmıştır. Şöyleki : 

Sivas Çimento Fabrikasına ilâve edilen senevi 100 bin ton kapasiteli yeni bir tesis 1952 yılında, 
Zeytinburnu Fabrikasına ilâve edilen senevi 100 bin ton kapasiteli yeni bir tesis 1953 yılında, 
Senelik 150 bin ton istihsal kapasiteli İzmir Çimento fabrikası 1953 yılmda, 

(*) 2958 yıh rakamıdır, 
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Darıca Fabrikasında kurulan senevi 200 bin ton kapasiteli iki yeni tesis 1954 yılında, 
Kartal fabrikasına ilâve edilen senevi 120 bin ton kapasiteli yeni bir tesis 1954 yılında, 
Ankara'da kurulan 85 bin ve 35 bin ton kapasiteli iki döner fırın 1956 yılında, 
Danca'da kurulan senevi 100 bin ton kapasiteli üçüncü fırın 1956 yılında, 
Biri Eskişehir'de diğeri Adana'da kurulan her biri 150 bin ton kapasiteli çimento fabrikalar» 

1957 yılının ilk yarısında, 
Tarsus'ta kurulan 7 500 ton kapasiteli beyaz çimento fabrikası 1957 yılında, 
Afyon'da kurulan 85 bin ton kapasiteli çimento fabrikası 1 1 . X . 1957 tarihinde, 
Çorum'da kurulan 85 bin ton kapasiteli çimento fabrikası 24 . X . 1957 tarihinde, 
Balıkesir'de kurulan 85 bin ton kapasiteli çimento fabrikası 6 . IX . 1958 tarihinde, 
Pmarhisar'da kurulan 85 bin ton kapasiteli çimento fabrikası 27 . XI . 1958 tarihinde işletmeye 

açılmıştır. Elâzığda kurulan 85 bin ton kapasiteli çimento fabrikası da önümüzdeki günlerde işlet
meye açılacaktır. 

Halen programda bulunan Gazianteb, Söke, Bartın, Niğde, Konya, Çanakkale, Erzurum ve Bat
man çimento fabrikalarından başlıcalarmın 1959 senesi içinde işletmeye açılmaları için büyük bir 
gayretle çalışılmaktadır. Bu program ikmal olunduğu vakit çimento istihsal kapasitesi 2 milyon 
772 bin 500 tona yükselecektir. 

1950 bidayetinde mevcut tesislerin istihsal kapasitesinin 395 bin tondan ibaret olduğu göz önün
de bulundurulacak olursa, Demokrat Parti İktidarı zamanında bu sahada kaydedilmiş olan muvaf
fakiyetin azameti kendiliğinden anlaşılır. 

1950 yılından 1958 yılı sonuna, kadar çimento sanayiine yapılan yatırımların tutarı 315 mil
yon liradır. Bu arada Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. nin tesis programına göre yapacağı yatırı
mın yekûnu, 241 milyon lira iç tediye ve 50 milyon dolar da dış tediye olarak hesaplanmaktadır. 

Halen işletmeye açılmış bulunan fabrikaların istihsali bugünkü çimento ihtiyacımızı karşılıyacak 
bir seviyeye yükselmiş, artık çimento ithali zarureti ortadan kalkmıştır. 

Nitekim 1955 yılında '810 'bin 588 ton gibi yüksek (bir miktarı bulan çimento itfhail'âJtımız 1957 yı
lında 299 bin 245 tona tenezzül etmiş ve 1958 (senesinin Mart ayından sonra tamamen durmuştur. 

1952 senesinden (bu tarafa yeni kurulan fabrikalarımızın istihsalleri sayesinde tahakkuk ettiri
len fiilî döviz tasarrufunun 1958 senesi «sonuna kadar 75 milyon, dodan bulduğu ve fabrikaların ta
mamının ikmâl edildiği tarihten itibaren de her sente asgari 60 milyion dol'âr tasarruf sağlanacağı 
nazara alınırsa, yeni kurulan çimento fabrikalarımızın tediye bilançosu balkımından arz tettiği ehem
miyet daha iyi ta'kdir olunur. 

Diğer taraftan istihsalin artması ile çimento istihlâkini tahdideden tahsis usulüne de nihayet ve
rilerek 10.XJ.958 tarihinden itibaren çimento satışları tamamen serbest bıra'kılmıştır. 

3. Azot sanayii : 

Zirai istihsal sabasında Denııo'krat Parti iktidarının temin ettiği gelişmeler, ızirai istihsal verimi
nin artırılması hususunda «sarf edilen büyük gayretler, suni gübreye olan ihtiyacı da o nispette 
artırmış bulunmaktadır. 

Bu ihtiyaç, nazarı dikkate alınarak Azot Sanayii ve suni gübre fabrikalarının biran «evvel ku
rulması için gerekli teşebbüslere (girişilmiş ve bu yolda büyük merhaleler katedilmiştir. 

Filhakika, Kütalıya'da Azot ıSanayiinin başlıca hammaddesini teşkil eden ve rezervi tkatî 50 ve 
muhtemel solarak 100 milyon tonu bulan Seyitömer linyitlerinden istifade edilmelk suretiyle kuru
lan Ve yılda 60 bin ton amonyum sülfat, 50 bin ton amonyum '.nitrat, 6 ibin ton kesif' asit nitrik, 
1 000 ton amonyum nitrat ve 1 000 ton susuz amonyak: istihsal edecek kapaisitede olan azot tesisleri
nin inşasına 1955 yılında başlanmıştır. Tesislerin montaj faaliyetleri devam etmektedir. 

Bütün hammaddesi ve yardımcı hammaddeleri memleket dâhilinde temin edilen azot tesisleri ilk 
plânda memleket azotlu gübre ihtiyacının üçte birini karşılıyabileeek ve bilâhara yapılacak tevsilerle 
bu miktar bir misli artırılacaktır. 

http://10.XJ.958
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Bu tesisler faaliyete geçirildiği zaman, yılda takriben 7 milyon 500 bin dolarlık bir döviz tasar

rufu sağlanmış olacaktır. 
Bu mevzua son vermeden evvel bir yabancı firmanın iştiraki ile Ziraat Bankasının iskenderun'

da kurduğu 100 bin ton kapasiteli Süper Fosfat Fabrikasının 1954 yılında faaliyete geçirilmiş bu
lunduğunu, süper fosfat fabrikalarının en mühim iptidai maddelerinden birini teşkil eden sülfi-
rik asidin memleket dâhilinde istihsalini sağlamak üzere 14 milyon 571 bin lira sarfiyle Etibankın 
MurguPda 70 bin ton istihsal kapasitesini haiz tesisler kurmuş olduğunu ve yine Ziraat Bankasının 
yabancı sermayenin iştiraki ile İzmit'ti? tesis etmekte olduğu fabrikanın 1959 yılı iptidasından itiba
ren işletmeye açılacağını zikretmek yerinde olur. 

4. Mensucat sanayii : 

Gerek hususi sektör, gerek Devlet sektörü tarafından 1950 den sonra kurulan veya tevsi ve ıs
lah suretiyle istihsal kapasiteleri büyük ölçüde artırılan yünlü ve pamuklu fabrikaları ile mensu
cat sanayiinde büyük inkişaflar kaydedilmiştir. 

Filhakika 1950 den bu yana Denizli ve Erzincan'da iplik, Ereğli'de dikiş ipliği, İzmir'de iplik 
ve dokuma, basma fabrikalarının hizmete açılması sağlanmış olduğu gibi Bakırköy, Adana, Kayseri, 
Ereğli, Malatya ve Nazilli fabrikalarının tevsi ve ıslahı da süratle tahakkuk ettirilmiştir. 

Aynı veçhile Hereke ve Defterdar fabrikaları ile Bursa Merinos Fabrikası tevsi ve ıslah edil
miş, Diyarbakır'da yün ipliği ve Yünlü Dokuma Fabrikası kurulmuş bulunmaktadır. 

Yeniden kurulan ve mevcut tesisleri ıslah ve tevsi edilen bu fabrikalar sayesinde : 
Pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedi, 1949 yılında 116 bini hususi sektöre ve 126 bini Dev

let sektörüne aidolmak üzere ceman 242 binden ibaret iken, 1957 yılında 534 bini hususi sektöre 
ve 215 bini ise Devlet sektörüne aidolmak üzere 749 bine yükselmiştir ki, bu miktar iki misilden 
fazla bir artışı ifade etmektedir. 

Pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedi; istanbul, Adana, Eskişehir, Maraş, Karaman, Er
zincan, Denizli, Adıyaman, Manisa, Antalya ve Nevşehir'de inşa ve montajları devam etmekte olan diğer 
pamuklu fabrikalarının ikmali ile 1 milyon 222 bine baliğ olacaktır. 

1949 yılında yünlü mensucat sanayiinde hususi sektöre, ait iğ adedi 20 bin, Devlet sektörüne ait 
iğ adedi ise 2!9 bin olmak üzere ceman 49 binden ibaret iken bu miktar, 1957 senesinde 150 bini 
hususi teşebbüse, 53 bin adedi devlet sektörüne aidolmak üzere ceman 203 bine yükselmiş bulun
maktadır. 

istihsal kapasitelerinde vâki arfrşa gelince; 1949 yılında Devlet sektöründe 96 milyon metre 
olan pamuklu istihsal kapasitesi önümüzdeki yıllarda 194 milyonun ve 5 milyon metre olan yünlü 
dokuma istihsal kapasitesi de, 8 milyon metrenin fevkine yükselmiş olacaktır. Ayrıca 340 ton olan 
suni ipek istihsal kapasitesi 19'57 yılında 480 tona ulaştırılmış olup 500 ton olan suni yün istihsal 
kapasitesinde 3 300 tonluk bir artış sağlanacaktır. 

Hususi teşebbüsün gelişmesi maksadiyle alman türlü teşvik edici tedbirler her .sahada olduğu gibi 
mensucat sanayiinde de semerelerini göstermiş bulunmaktadır. 

Müteşebbisler tarafmdan tesis edilen ve edilmekte olan mensucat fabrikalarının miktarında kay
dedilen inkişafa muvazi olarak gerek pamuklu, gerek yünlü mensucat sanayiindeki istihsal mikta
rında büyük artışlar olmuştur. 

Nitekim hususi teşebbüs tarafından 1949 yılında 50 mliyon metre pamuklu mensucat istihsal 
edilirken bu miktarın 1958 yılı sonuna kadar 350 milyon metreye, 7.6 milyon metre olan yünlü 
mensucat istihsali de 16,5 milyon metreye yükselmiş olacaktır. 

Hususi sektör ve Devlet sektörü birlikte olarak 1949 y ıMda 146 milyon metre olan pamuklu 
mensucat istihsali, inşa edilmekte olan tesislerin ikmalinde 700 milyon metreyi aşacak yünlü men
sucat istihsali de 12,6 milyon metreden 30 milyon metreye yükselmiş bulunacaktır, 
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5. Demir ve Çelik sanayii : 

Memleketimizin demir ve çeliğe olan ihtiyacının »ünden güne artmakta olduğu bir vakaadır. 
Bu ihtiyacın karşılanması için bir taraftan imkânlarımız nispetinde demir ve çelik ithalâtı, yapılır
ken diğer taraftan da dahilî istihsali büyük ölçüde artırmak üzere mevcut tesislerin tadil, ilâve ve 
yeni tesislerle Karabük İşletmelerinin geniş mikyasta tevsii cihetine gidilmiştir. Bu meyaııda 1952 
senesinde 300 bin ton istihsal kapasitesinde ikinci kok fabrikası, 1953 senesinde kükürtlü cevher
den demir istihsalinde faydalanmak üzere 225 bin ton istihsal kapasitesinde kırına, eleme ve sinter-
leme tesisleri ve 1954 senesinde 18 bin ton istihsal kapasiteli savurma boru fabrikası işletmeye 
açılmıştır. Ayrıca 1950 senesinden itibaren yüksek fırınların ikisinin beraber çalıştırılması, had
dehanede yapılan ıslah, bakım ve işletme personelinin yetiştirilmesi neticesinde 1950 yılında 92 bin 
ton olan/çelik külçe istihsali 1957 yılında (mevcut 4 çelik ocağından birinin tevsiat dolayısiyie bir 
müddet için sökülerek söndürülnıesine rağmen) 175 bin tona, hadde mamulleri istihsali 78 bin ton
dan 154 bin tona yükselmiş bulunmaktadır. 

Kok istihsali 307 bin tondan 547 bin tona, borır istihsali ise t) bin tondan 28 bin tona baliğ ol
muştur. 

Diğer taraftan külçe çelik istihsal kapasitesini birinci kademede 180 bin tondan 400 bin -tona., 
ikinci kademede 600 bin tona yükseltmek üzere Karabük tesislerinde büyük mikyasta tevsiat ya
pılmaktadır. Tesislerin kapasite ve maliyet miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Kapasitesi îç Finansman Dış Finansman 
Tevsi edilen ünite (Ton/Sene) T. L. ı A.B.D. Doları) 

Tav çukurları blok ve 
Çelikhane 
Kontinü haddehane 
Sinter 
3 ncü yüksek fırın 

profil haddeleri 600 000 
600 000 
320 000 
700 000 
325 000 

26 000 000 
41 000 000 
41 000 000 
27 000 000 
46 000 000 

7 000 000 
7 000 000 
8 500 000 
3 000 000 
5 000 000 

Bu ınevzudaki projelerimizden : 
A) Yılda 300 bin ton kok istihsal edecek kapasitede üçüncü kok fabrikasının tesisine, 
B) Halen yılda 500 bin ton olan cevher istihsalinin 1 milyon 100 bin tona çıkarılması maksa

dıyla Divriği tesislerinin tevsiine, 
C) Yılda 8 bin ton çelik ve 20 bin ton pik dökecek kapasitede, pik ve çelik parça dökümhanesi 

tesisine, 
D) Te.vsiatm gerektirdiği su, elektrik tesisatı ile diğer teçhizatın teminine, 
Matuf olan ve şartnameleri hazırlanmış bulunan projelerin tahakkuku için lüzumlu olan 15 

milyon dolarlık kredi Eximbank'tan sağlanmıştır. 

6. Sümerbanka bağlı diğer sanayi grupları : 

1950 den bu yana memleket ve halk ihtiyacını temin sadedinde sanayiin her kolunda süratli bir 
inkişafı mümkün kılmak üzere alman ve tatbika konan tedbir ve kararların elde edilmiş olan mu
azzam neticelerinle ve çok yakın bir gelecekte erişilecek seviyeye sanayi grupları itibariyle ayrı 
ayn temas edilmiş bulunmaktadır. Bu arada Sümarbankm ilgilendiği sanayi gruplanndan yünlü 
ve pamuklu mensucat ile çimento dışında kalan ve son yıllar içinde büyük gelişmeler kaydetmiş 
ve etmekte bulunmuş olan sanayie de kısaca işaret etmek yerinde olur. 

Gemlik suni ipek ve suni yün fabrikasının tevsi ve ıslahı ve istihsali artırmaya matuf tedbir
lerin tatbiki neticesinde 1949 yılında ancak 302 ton suni ipek ve 75 ton suni yün istihsal edilen 
bu fabrikada 1957 yılında 445 ton suin ipek, 460 ton suni yün, 200 ton selon, 844 ton karbon sül
für istihsali sağlanmıştır. Tevsii mukarrer olan bu fabrikada yakın bir gelecekte suni yün istih
sali 7 500 tona çıkarılmış olacaktır., 
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Taşköprü'de senede 4 milyon 355 bin metre kanaviçe. 410 ton sicim imal kapasitesinde kuru

lan tesisler 1952 yümda işletmeye açılmıştır. Ayrıca memleketin ambalâjlık bez ve çuval ihtiya
cını gidermek maksadiyle yerli ve yabancı sermayenin iştiraki ile kurulmuş olan bir şirket vası-
tasiyle Mudanya'da 60 milyon metre kapasiteli bir fabrikanın tesisine tevessül olunmuştur. . 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasında 1949 yılında 1 milyon 660 bin kilogram kösele, ve vaketa 
7 milyon 465 bin Dm2 vidala ve süet, 798 bin çift kudra imal edilmekte iken 1957 yılında 2 mil
yon 262 bin kilogram kösele ve vaketa, 11 milyon 973 bin 100 Dm2 vidala ve süet, sivil ve askerî 
ihtiyaç için 1 milyon 24 bin çift kundura imalâtı sağlanmıştır. Bu fabrikanın halen 350 bin çift 
civarında plan sivil kundura imalâtını 2 milyonçifte çıkaracak olan tevsiine ait makina ve te
sisat da siparişe bağlanmıştır. 

Başta demir ve çelik sanayii ile çimento sanayii olmak üzere çeşitli sanayi kolları için lü
zumlu ateş tuğlasını ktihsal etmekte olan Filyos Ateş Tuğlası fabrikasının birinci kademe tevsiatı 
tamamlanarak 1957 yılında işletmeye açılmıştır. Böylece bu fabrikanın 1949 yılında 3 088 ton
dan ibaret olan istihsali 1957 yılında 24 bin 407 tona çıkarılmıştır. Manyezit ve krom. man
yezit tuğlalarını da imal etmek üzere fabrika kapasitesini 40 bin tona yükseltecek olan ikinci ka
deme tevsiata da başlanmış bulunmaktadır. 

Yılda 40 bin ton palamut işlemek suretiyle ceman 14 bin ton tanen istihsal etmek üzere 
Salihli ve Çanakkale'de birer valeks fabrikasının inşasına başlanmış ve lüzumlu makinalarla 
diğer tesislerin siparişi yapılmış bulunmaktadır. 

Dokuma sanayiimiz için lüzumlu boyaları imal edecek bir fabrikanın tesisi' maksadiyle, 
sermayesinin % 60 ı hususi teşebbüse aidolmak üzere bir şirket kurulmuş, fabrika mahalli tes-
bit edilmiş, iş, makina ve tesisatın ihalesi safhasına getirilmiştir. 

Bunlara ilâveten yılda 10 bin ton soya fasulyesi işlemek suretiyle 1 700 ton soya yağı. 
7 000 ton küspe istihsal edeeek olan bir fabrikanın Ordu'da kurulmasına başlanmış, makina ve 
tesisatı da sipariş edilmiştir. 

Yurdun soda ve sudkostik ihtiyacını karşılamak gayesiyle, senede 45 bin ton soda ve bundan 
20 bin ton sudkostik imal etmek üzere bir soda ve sudkostik fabrikasının kurulması derpiş edil
miş ve bunun için gerekli dış kredi temin olunmuştur. 

7. Kâğıt ve selüloz sanayii : 

1949 yılında 18'bin ton olan kâğıt istihsali İzmit Kâğıt Fabrikası tevsi olunmak suretiyle 
1957 yılında üç mislinden fazla bir artışla 57 bin tona yükseltilmiştir. İzmit fabrikasının baş
lanmış olan ikinci kademe tevsiatının ikmalinde kâğıt istihsalimiz 110 bin tona çıkmış olacaktır. 

Ayrıca memleketin muhtelif bölgelerinde tesisleri mukarrer bulunan yeni Ikâğıt ve karton fabri-
kaüarmın tahakkuku halimde kâğıt istihsalâtımız 210 bin tonu aşacaktır. 

8. Makina ve kimya sanayii : 

Makina ve 'Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika ve tesislerin ıslah ve tevsii ve yeni yeni fab
rikalar vücuda getirilmesi suretiyle bilhassa makina sanayii »abasında da memleket ihtiyaçlarının 
karşılanması cihetine gidilmiş bulunmaktadır. 

1950 yılından itibaren tatibikıne geçilen ve 290 milyon lirası dış finansmana taallûk eden 654 
milyon liralık yatırım programının 124 milyon liralık kusmı halen tahakkuk ettirilmiştir. 

Kuruma ait tesirlerin tam kapasite ile çalışarak Millî Müdafaa ihtiyaçları ve dış askerî malzeme 
ve mühimmat siparişleri yanmda diğer sanayi kolları için lüzumlu makina ve yedek parça imalâtını 
da yapabilecek duruma getirilmesi mevzuundaki çalışmalar kısa zamanda çok müspet neticelere 
ulaşmıştır. Bu cümleden lolarak 740 milyon marklık Alman mühimmat siparişlerinin realize edilmesi 
imkânları ihzar edilmiş olduğu gibi kurum tesislerinde çay makinaları, seri halinde dokuma tez
gâhları, pulluklar ve eeşitli yedek parçalar imalâtı da sağlanmıştır. Yatırım programının tamamen 
tahakkuku bu imkânları geniş ölçüde artıracaktır, 



_ 22 — 
9. İnşaat sanayii : 

Demokrat Parti iktidarının istihsale onâtûf yatırımlar kadar, yurdumuzun imarı ve halkımızın 
sıhhi 'meskenlere kavuşturulması hususunda da büyük ve devamlı »gayretler sarf 'ettiği malûmdur. 

Bilhassa son senelerde gerek ticari ve sınai sahada gerek mesken temini hususunda inşaat talep
lerinde vâki artışlar, memleketimizde, bir inşaat malzemesi sanayiinin kurulmasını ve bu mevzuda 
faaliyet gösterecek müteşebbislerin orta vadeli kredi taleplerini karşılamak suretiyle teşvik edil
mesini zaruri kılmış ve bu hususta icabeden tedbirlerin ittihazına tevessül olunmuştur. 

İnşaatın en mühim asli unsurlarından olan demir ve çimento mevzuunda lüzumlu malûmat alâ
kalı bahislerde verildiği için. tekrarından sarfı nazar edilmiştir. 

inşaat için lüzumlu sıhhi tesisat ile elektrik izolatörleri, yer ve devvar plâkaları ve porselen 
sofra eşyası imal etmek üzere biri Bilecik'te, diğeri İstanbul'da kurulacak olan ve senelik kapa
siteleri ceman 14 500 ton bulunan seramik ve perselen fabrikalarına ait makina ve tesisat sipariş 
edilmiştir. 

Ayrıca Yıldız'da çok eskiden faaliyette bulunmuş olan tarihî ve şöhretli Çini Fabrikasının ye
niden tesisi suretiyle burada da senede 150 ton tezyini tabak ve sanat eşyası imali imkânları üze
rinde durulmuş ve fabrika inşaatına başlanmıştır. 

Diğer taraftan tamamen hususi müteşebbisler tarafından kurulmakta olan porselen fabrikaları 
da peyderpey işletmeye açılmaktadır. Bunlardan 2 milyon 720 bin aded muhtelif seramik eşya imal 
kapasitesinde olan Nejat Eczacıbaşı Kartal Fabrikası 1958 de işletmeye açılmıştır. Çanakkale'nin 
Çan kazasında kurulmakta olan 3 000 ton kapasiteli seramik fabrikasının da inşa ve montajı devam 
etmektedir. 

İstanbul'da yine sermayesi hususi müteşebbislere ait olmak üzere kurulmakta olan 4 800 ton 
kapasietli diğer bir porselen fabrikasının da önümüzdeki yıllarda işletmeye açılması takarrür et
miş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1957 yılında 15 000 tonluk bir kapasite ile işletmeye açılan İzmit'teki dikişli bora 
fabrikasında yapılmakta olan bâzı ilâve tesislerle ve çalışma rejimindeki değişikliklerle fabrika 
kapasitesi 25 000 tona çıkar.'lmış olup, tasarlanmış bulunan ikinci kademe tevsiinden sonra da 
GO 000 tona yükseltilmiş olacaktır. 

Aynı veçhile İstanbul'da sermayesi tamamen hususi müteşebbislere ait 5 000 ton kapasiteli di
kişli boru fabrikasının da faaliyete geçmiş olduğunu belirtmek yerinde olur. 

Ayrıca pencere camı, vitrin ve masa camı imal etmek üzere 7 milyon 500 bin metrekare (tak
riben 37 bin 500 ton) cam imal edecek olan bir fabrikanın Gebze'de kurulmasına karar verilerek 
bu hususta gerekli teşebbüslere geçilmiştir. İhzar olunan fabrika projesinin etüdleri ikmal edilmek 
üzere olup önümüzdeki baharda inşaasma başlanacak olan bu fabrikanın 1960 yılında tamamla
narak işletmeye açılması mümkün olacaktır. 

E) Hububat muhafaza tesisleri : 

. Hükümetlerinizce ittihaz olunan ve itina ile tatbik edilen tedbirler sayesinde zirai istihsalde 
kaydedilen büyük inkişaf, Toprak Mahsulleri Ofisinin depolama ve temizleme tesislerine olan ihti
yacını da o nispette artırmış bulunmaktadır. 

Bu ihtiyacın lâyıkı veçhile karşılanabilmesi için büyük bir dikkatle ele alman yatırım progra
mının tatbikine devam olunmaktadır. 

Filhakika, 1950 senesinden bu yana 14 aded betonarme silo, 70 aded çelik silo, 390 aded çelik 
depo ve bir kârgir ambar tesis edilmek suretiyle, 1950 yılında sadece 411 bin tondan ibaret bu
lunan hububat istiap kapasitesi halen % 310 nispetinde bir artışla 1 milyon 685 bin 300 tona yük
seltilmiştir. 

Bu tesislerden gayrı, 263 lojman binası inşa olunmuş, 133 aded alım ve çalışma binası işletme
ye açılmıştır. -



- 2 3 — 
Yatırım programının tatbikatı .cümlesinden olmak üzere önümüzdeki bir iki yıl içinde Aksaray 

çelik silosu, Konya, Tekirdağ ve Mersin betonarme silolarının inşası ikmal edildiği zaman hubu
bat muhafaza tesislerimizin kapasitesi 1 milyon 819 bin tona yükselmiş olacaktır. 

100 bin ton kapasiteli Mersin silosu Avrupa'nın en büyük silosu olacaktır. 

F)r Hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi ; 

Hayvancılık ve balıkçılığımızın süratle inkişafını temin etmek üzere müstasılm kredi ve çeşitli 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve istihsalden istihlâke kadar geçen her safhada müstahsili teş
vik ve himaye etmek ve bu ihtiyaç maddelerini bol ve ucuz olarak halkın istifadesine arz etmek 
hususunda büyük gayretler sarf edilmiş ve edilmektedir. 

Bu maksatla 1953 yılı iptidasında faaliyete geçirilen Et ve Balık Kurumu tarafından memleke
timizde modern gıda sanayii için lüzumlu ana tesislerin ııeuza getirilmesi için hazırlanan ve ilk 
kısmı 120 milyon lira olan yatırım programı tamamen tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu. programın tatbiki neticesinde 1953 yılında evvelâ Erzurum Et Kombinası işletmeye açılmış 
ve bilâhara 1955 yılında Ankara, 1956 yılında da Konya ve Zeytinburnu Kombinaları hizmete gir* 
mistir. Hayvancılığın mütekâsif bulunduğu mmtakalardan olan Samsun, Kayseri, Elâzığ ve Urfa'-
da birer E t Kombinasının kurulmasına karar verilerek bunların da 1957 yılı içinde inşasına geçil
miştir. 

Diğer taraftan, dış tesirlerden çabuk bozulan et ve balığın sıhhi bir şekilde ve süratle istihlâk 
merkezlerine nakli ve istihlâk edilinceye kadar aynı veçhile muhafazasının temini için lüzumlu frigo
rifik kamyon ve vagonların mubayaası ve bilhassa soğuk bava depoları tesisine ehemmiyet veril
miştir. ' 

Filhakika tatbikine geçilen program mucibince; soğuk tertibatlı 70 vagon, 45 kamyon, 950 tonluk 
9 nakliye gemisi servise konulmuş ve. ayrıca 1953 yılında Beşiktaş ve 1956 yılında Haydarpaşa soğuk 
hava depoları hizmete açılmıştır. Bunlardan Beşiktaş deposu deniz mahsullerinin Haydarpaşa de
posu ise et ve diğer yiyecek maddelerinin muhafazasında büyük faydalar sağhyan ve bu hususta 
ihracat imkânlarımızı artıracak olan mühim tesislerdir. 

Ayrıca yurdun muhtelif bölgelerinde tesisine tevessül edilmiş bulunan 21 soğuk hava deposundan 
Trabzon, Zonguldak, Samsun, Sinop, Marmara, Çanakkale, Çeşme ve Ereğli (Karadeniz) Kayseri, 
İskenderun, Burdur, Rize, Ordu, Giresun, Bodrum ve Ayvalık depolarmm ikmal dilerek işletmeye 
açılması sağlanmış olup, Yozgad soğuk hava deposunun da önümüzdeki günlerde açılmasına çalı
şılmaktadır. 

Bu tesisler dışında deniz mahsullerimizin gereği gibi kıymetlendirilmesi maksadiyle Trabzon Ba
lık yağı Fabrikası ve Beyşehir Balık unu Fabrikası 1956 yılında ikmal edilerek faaliyete ı geçirilmiş 
ve İstanbul'da Balık Ağı Fabrikası kurulmuş; Ankara balık ve tavuk soğuk hava deposu, Sincanköy 
Modern Tavuk Çiftliği, Ankara Tavuk Mezbahası, Ankara Ana Tamir Fabrikasının montaj ve tesisat 
işleri tamamlanmıştır. 

E t ve Balık Kurumu tarafından kurulan bu tesisler sayesinde dış memleketlere yapılan balık, et 
ve diğer tâli mahsullerle yaş meyva ve sebze ihracatından dolayı yılda sağlanan döviz miktarının 
şimdilik 25 milyon lira civarında olduğunu kaydetmek yerinde olur. 

(x) Münakale sahasında yapılan yatomlar : 

1. Karayolları : 

Memleketimizin iktisadi ve sosyal bakımdan inkişafında olduğu kadar emniyeti bakımından da 
ehemmiyeti aşikâr bulunan karayollarının ihtiyaçlarımıza uygun bir şekilde süratle inşası ve mev-
fcudolanlarm ıslah ve bakımı hususunda 1950 den bu yana çok büyük gayretler sarf edilmekte ol
duğu malûmdur. 

En müterakki karayolları iktisadiyat ve tekniğine göre inşa edilmekte olan karayollarımızın, 
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memlekete en fazla kazanç sağlıyacak yolların ön plâna alınması suretiyle inşa, ıslah ve idamesi 
prensibi esas olmuştur. Bu prensipten mülhem olarak yeniden yapılacak Devlet yollarından 16 120 
kilometrelik bir ana şebeke seçilmiş ve bu şebekenin süratli bir nakliyata imkân verecek şekilde 
modern standartlara göre yapımına çalışılmış bulunmaktadır. Aynca bu şebekenin dışında kalan 
ve diğer Devlet yollarının halen geçit vermiyeıı kısımlarında bir an evvel geçit sağlanması için 
ihzar edilen program mucibince yapını faaliyetine girişilmiştir. 

Devlet yollarını besliyen vilâyet ve köy yollarında da, vilâyetlere yapılan malî ve teknik yar
dım ve tesis olunan koordinasyon sayesinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 

Büyük bir muvaffâkiyet ve ahenk içinde tahakkukuna çalışılan karayolları programının tat
biki dolayısiyle elde edilen neticeler fevkalâde başarılı olmuştur. 

Filhakika 1950 yılında yaz ve kış geçit veren yolların uzunluğu 17 465 kilometreden ibaret 
iken bu yıl 39 700 kilometreye; asfalt yollar ise, evsafındakı büyük farklar bir tarafa, 1 624 ki
lometreden 6 000 kilometreye çıkarılmıştır. Daimî bakım altındaki yollar ise 19 166 kilomet
re iken bu yıl 45 760 kilometreyi bulmuştur. 

Keza uzunluğu 6 metreden fazla köprülerin 1950 yılından evvel mevcudu 289 iken 1950 yılın
dan beri 1 270 köprünün yeniden yapımı üzerinde çalışılmış ve bunlardan 939 köprü ikmal edile
rek hizmete açılmış bulunmaktadır. Geri kalan 331 köprünün inşası da. önümüzdeki yıllarda ik
mal edilecektir. 

2. IÂman, iskele, ve barınak inşaatı : 

Fenni yükleme ve boşaltma tesisleriyle mücehhez limanların ve bu mey anda iskele ve -barınak
ların ihtiyaca cevap verecek şekilde inşası mevzuunda da ehemmiyetle durulmuş ve büyük neti
celer elde edilmiştir. • 

Yapıdan ve yapılmakta olan muazzam yatırımlar neticesinde .büyük 'bir kısmı 'İkmal 'edilen ve 
balkıyesinin de tamamlanması (hususunda gayret sarf edilen liman, iskele ve barmalkların Akdeniz, 
Manmamar, Karadeniz <ve Ege Denizi bölgeleri olrnaik üzere dört grupta mütalâası uygun 'bulun
muştur. 

a) Akdeniz bölgesinde : 1 milyon 200 bin ton (tahmil - tahliye 'kapasitesini haiz Merisin lima
nının inşaatına büyük 'bir (hızla devam edilmekte olup rıhtımların Ibir kısmı ihalen »tamamlanarak 
hizmete açılmıştır. Limanın heyeti umumiyesinin önümüzdeki' iki yıl içinde ikmaline çalışılmak
tadır. 

İskenderun'da krom, kömür ve hububat yükleme tesisleri ikmal edilerek işletmeye açılmış olduğu 
gibi ayrıca yine İskenderun'da serbest bölgeyi içine alan [liman ve tevsiatı da üzerinde çalışılan ko
nulardan birisidir. 

Diğer taraftan Finike, Alanya, Taşucu, Anamur iskeleleri inşaatiyie Antalya küçük smerakrp 
limanının tamir işi ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 

b) Marmara bölgesinde : İstanbul'da Salıpazarı, Tophane rıhtım ve ambarları, yeni Haydar
paşa limanı ve geçit 'köprüsü inşaatı ele alınmış ve bunlardan Salıpazarı, Tophane rıhtım ve ambar
ları ve yeni Haydarpaşa limanı birinci Ikısım inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Limanın ikinci 
kısım inşaatiyie Haydarpaşa geçit (köprüsü inşaatına devam edilmekte olup 1959 yılında ikmal edi
lecektir. 

Ayrıca Boğaziçi iskeleleri, Şarköy, Çanakkale, Çardak, Lapseki, Mudanya ve Gemlik iskeleleri
nin inşaatı tamamlanarak hizmete konulmuş olup Kartal, Sineanköy, Marmara Adası, Mürefte, 
Eceabat iskeleleri ve Pendik rıhtımı inşaatı ile Samanlıdere ve Şarköy taramasının ikmaline gayret 
olunmaktadır. 

e) Karadeniz bölgesinde : 3 milyon 200 bin ton kapasiteli Zonguldak,1400 bin ton kapasiteli 
Trabzon, 1 buçuk milyon (ton fcömür, 300 bin ton muhtelif eşya ve 100 bin mötremikâbı maden di
reği kapasiteli Ereğli, 100 bin ton feapasiteli inebolu limanlariyle Amasra barınma 'limanının hizme
te girmesi sağlanmıştır. >•** *':©,"«>,'?; », 



— 25 — 
Aynı şekilde 1 milyon (ton (kapasiteli Samsun limanı ele alınarak şimal dalga (kıranı ikmal edil

miş, doğu dalga kıranı ile rıhtım inşaatına ve »dolgu işine devam olunmaktadır. 
Ayrıca 50 bin ton kapasiteli Giresun limanının inşaatı da devam etmektedir. 
Diğer taraftan Çayeli, Pazar, Rize, Bulancak, Ordu, Akçakoca, Ayancık ve Hopa iskelelerinin 

inşaatı ikmal edilerek 'hizmete açılmış bulunmakta, Fındıklı, Sürmene, Vakfıkebir, Iğneada, Per
şembe, Ünye ve Yaluköy iskelelerinin inşaatına devam edilmekte ve ayrıca Görele, Gerze ve Evre-
niye iskeleleriyle Kefken barınağı üzerinde çalışılmaktadır.. . 

d) Ege bölgesinde : 1 milyon ton kapasiteli îzmir - Alsancak limanının bir kısmının inşaatı 
İkmal edilmiş olup mütebaki kısmının 1959 yılında tamamlanarak hizmete açılmasına gayret edil
mektedir. 

Marmaris ve Fethiye iskeleleriyle Bodrum barınağının da inşaatı ikmal edilerek hizmete açıl
mıştır. 
. Ayrıca inşaatı devam etmekte olan Dikili, Çeşme, Kuşadası ve Güllük iskelelerinin ikmaline ça

lışılmaktadır.-
Yapılan ve yapılmakta olan bu limanlar sayesinde; tahmil ve tahliye kapasitesinde 1950 ye na

zaran 3 misli bir artış sağlanmaktadır. 

3. tiava meydanları inşciah ve hava yolları : 

Hava münakalesinin gün geçtikçe artan ehem miyeti, bir taraftan hava meydanlarının, tayyare* 
ve yolcuların her türlü emniyet ve ihtiyaçlarını temin edecek kapasitede olmasını iniş ve uçuş em
niyetini temin edecek modern tesisat ve teçhizatı haiz olarak inşa edilmesini, diğer taraftan sürat, 
emniyet ve konfor bakımından mütekâmil tayyarelerin hizmete konulmasını zaruri kılmaktadır. 

Memleketimizin, Avrupa - Asya hava yolu gü zergâhmda bulunması ve transit geçen yolcu uçak
larının memlekete bir gelir temin etmesi sebebiyle milletlerarası uçuş yapan uçakların emniyetle 
iniş, kalkış ve uçuşunu temin eden ve yolcuların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyan beynelmilel 
standartları havi meydanlar yapılması hususunda büyük gayretler sarf edilmiş ve edilmekte bulu
nulmuştur. 

Filhakika muhtelif kanunlarla verilen 65 milyon liralık tahsisat kullanılmak suretiyle; 
1. Modern tesisatı havi yolcu binası, tayyare bakım ve depo hangarlariyle her türlü elektrik 

ve* elektronik tesisat ve teçhizatı havi beynelmilel Yeşilköy Hava Meydanı, 
2. Beynelmilel Esenboğa Hava Meydanı, • . • ' - • - ) :• 
3. Beynelmilel Adana Yedek Hava Meydanı, V v" . • ' 
4. Yurtiçi seferlerde kullanılan Trabzon Hava Meydanı toprak tesviye.ve drenaj işleri, 
5. İzmir, Afyon, Konya, Sivas, Erzurum, Elânğ ve Diyarbakır meydanlarının elektrik ve elek

tronik tesisatı, ikmal edilmiştir. 
Yurdumuzun süratle kalkınması ve hava münakalesinin devamlı inkişafı neticesinde rakı ihtiyaç

ları karşılamak maksadiyle Samsun, Van; îzmir, Erzurum, Kars, İskenderun, Urla, Gazianteb, m 
Antalya ve Ağrı'da havai meydanlarının inşası için evvelce verilen 65 milyon liralık sarf yetkisi 110 
milyon liraya çıkarılmış ve bu programın tatbikine geçilmiş bulunmaktadır. 

Beynelmilel seferlere başlıyan jet yolcu uçaklarının memleketimizden transit geçmesini temin 
maksadiyle Yeşilköy ve Esenboğa Hava meydanımın tevsii programlamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan hava yolculuğuna karşı gösterilen büyük rağbet ve alâka nazarı dikkate alınarak 
Hava Yollarımızın modern tayyarelerle teçhizine çalışılmış ve bu maksatla İngiliz Denizaşırı Hava 
Yollarına satılan Türk Hava Yolları hisse senetleri karşılığı yarım milyon isterlin ve bu şirketten 
temin edilen bir buçuk milyon isterlinlik uzun vadeli kredi ile beheri 48 kişilik beş aded Viscount uçağı 
satmalmmış ve bunlardan dördü halen yurdumuza gelmiş bulunmaktadır. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 21 adea DÇ. - 3 ve dört aded Viscount uçağı ile faaliyette 
olup halkımızın gösterdiği yakın alâkanın bir neticesi olarak tayyarelerimizle taşman yolcu adedinde 
büyük artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır, S_J 
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Filhakika 1950 yılında taşman yolcu adedi 86 bin 331 iken bu miktar 1957 yılında % 282 bir 

artışla 329 bin 880 e yükselmiştir. 1958 senesinin 10 ayı içinde taşman yolcu sayısı 339 bin 298 i bul
muştur. 

4. Demiryolları inşaatı ve bakımı : 

Demiryolu mevzuunda Elâzığ - Van - İran hududu, Erzurum - temdidi ve Gazianteb - Karma
mış gibi üç esaslı istikamette yeni demiryolları inşa edilirken mevcut demiryollanmız üzerindeki 
trafik tıkanıklığını gidermek ve çimento fabrikalarım şebekeye bağlamak gayesiyle iltisak hatları
nın inşaatına da hususi bir ehemmiyet verilmiştir. 

Bunlardan komşumuz İran ile doğrudan doğruya münakaleyi temin edecek olan Elâzığ - Van 
hudut hattının Muş'a kadar olan 109 kilometrelik kısmı 1955 yılında işletmeye açılmış 100 kilomet
relik Muş - Tatvan kısmının inşasına da başlanmış bulunulmaktadır. 

Aynı veçhile Erzurum - temdidi hattının 47 kilometrelik Hasankale - Horasan kısmı 1951 yılın
da işletmeye açılmış olup 74 kilometrelik Horasan - Sraıkamış hattı üzerinde yapılmakta olan çalış
maların ikmaline de büyük gayret sarf edilmektedir. 

Diğer taraftan inşa halnıde olan Narlı - Gazianteb - Karkamış hattının 85 kilometrelik Narlı -
Gazianteb kısmı 1953 yılında ikmal edilerek isletmeye açılmıştır. 99 kilometrelik Gazianteb - Ka*-
kamış hattının süratle tamamlanmasına çalışılmaktadır, 

Ayrıca Kozlu - Ereğli hattiyle Armutçuk şube hattının 14 kilometrelik Ereğli - Çataldere - Ar
mutçuk kısmının da 1953 yılında işletmeye açdmış bulunduğunu belirtmek yerinde olur. 

Pendik - Crebze, Soğuksu - Küçükçekmece, Cebeci - Ankara, Gazi - Sincanköy çift hatlarının 
inşasına başlanmış ve bunlardan Soğuksu - Küçükçekmece kısmı 1955 senesinde işletmeye açılm.'§tır. 
Diğerlerinin inşaatı devam etmektedir. 

Halkapmar, Çukurhisar, Niğde, Afyon, Gazianteb, Söke, Balıkesir', Elâzığ, Adana çimento fabri
kaları iltisak hatlarının inşaları ele alınmış ve bunlardan Çukurhisar, Adana, Afyon, Balıkesir 
çimento fabrikaları iltisak hatlarmm inşaatı da tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Diğerlerinin 
inşaatına devam edilmekte olup 1959 yılında ikmal edilecektir. 1950 yılından bu yana tatbik mevkiine 
vazedilen ve yekûnu 616 milyon lirayı bulan yatırım programının süratle tahakkukuna çalışıl
makta olup yapılan yatırımlar neticesinde, eski demiryolu kaldırılarak yeni ray ve melzeme ile 
620 kilometrelik yol yapılmış, 6 223 metre köprü yenilenmiş, 53 aded buharlı, 3 aded elektrikli, 45 
aded dizelli lokomotif ile 17 aded motorlu, 18 aded elektrikli tren, 272 aded yolcu vagonu, 270 
aded yük vagonu ve diğer işletme vasıtaları mevcuda ilâve olunmuştur. 

Demiryolu şebekesinin ıslah ve tekemmülü maksadiyle yapılan bu çalışmalara muvazi olarak 
nakledilen yolcu ve eşya miktarında da bir misline yakın bir artış kaydedilmiş bulunmaktadır. 

5. Deniz ticaret filosunun inkişafı : 

Demokrat Parti hükümetleri, bir taraftan âmme hizmetinin, diğer taraftan ithal ve ihraç mal
lan nakliyatının Türk gemileriyle daha verimli ve rasyonel bir şekilde ifasını teminen deniz tica
ret filosunun ıslah ve yenilenmesi hususunda gerek armatörlere, gerek Denizcilik Bankasına bü
yük imkânlar sağlamıştır. 

Nitekim 18 ve daha yfıkarı gros tonilâtoluk gemilerin tonaj yekûnu 1949 yılında 434 bin ton 
iken ömürlerini dolduran ve ceman 38 bin tona varan hurda gemilerin ticaret filomuzdan çıkanl-
mış olmasına rağmen bu miktar % 50 bir artışla 650 bin tona yükselmiş bulunmaktadır. 

Denizcilik Bankasının kuruluş tarihi olan 1952 yılından bugüne kadar geçen 6 - 7 yıl zarfında 
yapılan yatırımların yekûnu 265 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

1950 de 112 bin 58 tonluk 34 yolcu - yük, 69 bin 54 tonluk 11 şilep, 21 881 tonluk 3 tanker 
mevcuttu. 

1950 den buyana 47 bin tonluk 18 yolcu, 11 bin 307 tonluk 2 şilep kadro dışı edilmiştir. Bun
lara mukabil 61 bin 203 tonluk 12 yolcu, 106 426 tonluk 17 şilep ve 21 bin 300 tonluk tanker ilâve 



— 27 — 
edilmiştir. Bu suretle devirden elde kalan gemilere nispetle yolcu gemilerinin adedinde % 75 ve 
tonajında % 94; şileplerin adedinde % 170, tonajında % 185, tankerlerin adedinde % 33 ve tona
jında, % 97 nispetinde bir artış sağlanmıştır. 

1950 de ithalât ve ihracatımızın ancak % 8 i Türk gemilerimle nakledilebilirken bugün, dış ti
caretimizin artmış olmasına rağmen, bu nispet % 44 ü geçmiş bulunmaktadır. 

1950 de şehir hattı vapur adedi 56 ve araba vapur adedi 10 idi. 1958 e kadar bunlardan 7 yol
cu ve 6 araba vapuru kullanılamaz bir halde olduklarından kadro dışı edilmiş ve bunların yerine 
yeni 14 yolcu ve 7 araba vapuru hizmete konulmuştur. Bu suretle 1950 ye nazaran yolcu vapur
larında % 28 ve araba vapurlarında % 230 nispetinde bir artış temin olunmuştur. 

Böylece yaş ve sürat bakımından kısmen yenilenen filo ile 1950 deki 51 milyon yolcu ve 366 bin 
vasıtaya mukabil 1957 de 77 milyon yolcu ve 1 milyon 388 bin vasıta nakledilmiştir. 

6. PTT faaliyeti : 

1950 den itibaren yapılan ve miktarı 200 milyon liraya yaklaşan yatırımlar neticesinde PTT 
hizmet ve faaliyetlerinde kaydedilen inkişafı kısaca tebarüz ettirmek yerinde olacaktır. 

1949 yılında telefon santrallerinin abone bağlama imkânı 63 bin 335 hat ve abone sayısı 
41 bin 690 iken, 1958 yılında santrallerin abone bağlama imkânı % 195 bir artışla 187 bin 300 e 
ve abone sayısı da % 320 bir artışla 175 bin 156 ya yükselmiştir. 

Aynı veçhile 1949 yılma nazaran bu yıl içinde; şehir içi telefon konuşmalarında % 314, şe
hirler arası ve milletlerarası telefon konuşmalarında ise % 550 nispetinde bir artış kaydedil
miştir. 

Aynı yıllar arasında posta trafiğindeki artış % 115, telgraf trafiğindeki artış ise % 65 nis
petinde olmuştur. 

Diğer taraftan bu teknik sahalarda yapmış olduğu çalışmalar dışında PTT işletmesi bir 
taraftan PTT merkez, şube, aeenta ve bayiliklerini çoğaltarak hizmetleri vatandaşın ayağına 
götürürken diğer taraftan posta^ telgraf, telefona ait usul ve formaliteleri bu sahada ileri git
miş memleketlerdeki tatbikata muvazi hale ifrağ etmiş bulunmaktadır. 

II - MÎLLÎ GELÎR VE ÎSTÎHSAL : 

Demokrat Partinin iktidara geldiği günden beri hükümetlerinizin, iktisadi kalkınmamızı bi- -
ran evvel tahakkuk ettirmek için yaptığı ve yapmakta bulunduğu büyük sermaye yatırımlar 
ile millî istihsali ve binnetice millî geliri artırmak ve dolayısiyle halkımızı müreffeh bir ha
yat seviyesine biran önce kavuşturmak hedefini gütmekte olduğu malûmdur. 

Bu mevzuda yapılan çalışmaların millî gelir hesapları üzerindeki müspet neticelerini aşağı
daki tabloların tetkiki suretiyle kolayca anlamak mümkündür. 



(Kati rakamlar) 
Sektörler ve toplamlar 

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

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

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 hâsıla (Millî 

gelir), (istihsal âmille
ri fiyatlariyle (10+11) 

13. Vasıtalı vergiler 
14. Safi millî hâsıla (Piyasa 

fiyatlariyle) (12+13) 
15. Aşınma ve eskime 

TABLO : I 
İstihsal sektörleri itibariyle cari fiyatlarla Türkiye millî geliri 

İstihsal âmilleri fiyatlariyle (Milyon TL.) 

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 

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 
— 18,0 

7 924,0 
983,3 

8 907,3 
374,1 

195Ö 

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 

1951 

563,9 
448,2 

90,1 
25,6 

250,3 
142,0 
072,6 
35,7 

380,7 
080,9 
559,5 
216,2 

433,7 
278,5 
953,9 

10 717,6 
— 23,8 

8 964,2 10 693,8 
1 014,2 1 116,4 

9 978,4 11 810,2 
405,9 460,6 

1952 

193,3 
037,9 
102,9 
52,5 

490,9 
174,9 
275,2 
40,8 

520,0 
317,4 
791,8 
243,3 

507,9 
310,5 

1 080,6 
12 455,7 
— 31,6 

1953 1954[*®] 19 

234,7 
071,2 
113,7 
49,8 

839,7 
191,7 
601,8 
.46,2 

692,8 
644,1 
863,1 
303,2 

540,1 
354,1 

1 255,0 
14 726,8 
— 30,4 

5 927,2 
5 758,5 

118,8 
49,9 

2 248,4 
197,2 

1 995,3 
55,9 

852,3 
1 797,0 
1 030,9 

398,5 

640,6 
479,8 

1 454,6 
14 829,3 
— 44,3 

12 424,1 14 696,4 14 785,0 
1 355,3 1 522,6 1 630,5 

13 779,4 16 219,0 16 415,5 
541,1 602,0 699,3 

[ * ] tik muvakkat tahminler 
[ *• 7 Son » » 
/ * * * / » » >> 



Sektörler ve toplamlar 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954[**] 

16. Gayrisâfi millî hâsıla 
(Millî hâsıla) (Piyasa 
fiyatlariyle) (14+15) 10 067,0 9 281,4 10 384,3 12 270.8 14 320,5 16 821,0 17 114.8 

17. Gayrisâfi millî hâsıla 
(İstihsal âmilleri fiyat
lariyle) (12+15} 9 153,2 8 298,1 9 370.1 1.1 154+ 12 965,2 15 298,4 15 484,3 

TABLO : II 
İstihsal sektörleri itibariyle sabit fiyatlarla Türkiye millî geliri 

f 1948 istihsal âmilleri fiyatlariyle - Milyon TL.) 
(Muvakkat rakamlar) 

i 

î. 

' • ) 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

Sektörler ve toplamlar 

Ziraat 
.a) Çiftçilik 
b) .Ormancılık 
o) Balıkçılık 
Sanayi 
a) Madencilik * 
b) İmalât sanayii 
e) Elektrik, havagazı, su 
İnşaat sanayii 
Ticaret 
Ulaştırma 
Malî müesseseler 
Serbest meslekler ve 
hizmetler 
Mesken gelirleri 

194* 

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 

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 

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 

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 

1952 

5 848,3 
• 5 721,8 

91,2 
35,3 

1 190,5 
142,2 

1 017,6 
30,7 

570,4 
1 203,6 

652,3 
195,3 

468,9 
278,4 

1953 

6 403,4 
6 277,0 

90,7 
35,7 

1 311,1 
156,6 

1 117,9 
36,6 

791,0 
1 319,8 

696,5 
229,1 

483,0 
299,5 

1954[**] 

5 141,0 
5 000,0 

96,7 
44,3 

1 373,4 
142,5 

1 187,4 
43,5 

655,1 
1 116,2 

836,4 
269,8 

525,0 
322,8 

f * J tik muvakkat tahminler 
[*•] Son » » 



Sektörler ve toplamlar 1948 1949 1950 1951 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

Devlet hizmetleri 
Yurt içi geliri (1 ilâ 9) 
Dış âlem geliri 
Safi millî hâsıla (Millî 
gelir), (istihsal âmille
ri fiyatlariyle (10+11) 
Vasıtalı vergiler 
Safi millî hâsıla (Piyasa 
fiyatlariyle) (12+13) 
Aşınma ve eskime 
Gayrisâfi millî hâsıla 
(Millî hâsıla) (Piyasa 
fiyatlariyle) (14+15) 
Gayrisâfi millî hâsıla 
(İstihsal âmilleri fi vat -
lariyle) (12+15) 

877,6 
8 834,7 
— 20,0 

8 814,7 
913.8 

9 728,5 
338,5 

10 067.0 

9 153,2 

857,4 
7 845,8 
— 17,8 

7 828,0 
810,3 

8 638,3 
337,3 

8 975,6 

8 165,3 

894,4 
9 118,9 
— 20,6 

9 098,3 
942,8 

10 041,1 
358,9 

10 400,0 

9 457.2 

943,1 
10 519,4 
— 23,8 

10 495,6 
1 091,6 

11 587,2 
401,1 

11 988.3 

10 896,7 

/ * 7 fok muvakkat taiıminler 
[**] Son » » 
/ ' # * # 7 

1952 1953 1954[••] 

1 011,1 1 159,8 1 247,0 
11 418,8 12 693,2 11 486,7 
- 25,8 ••- 28,7 -- 26,0 

11 393,0 12 664,5 11 460.7 
1 184,6 1 317,3 1 188,5 

12 577,6 13 981,8 12 649,2 
4453 484,9 496.2 

13 023,4 14 466,7 13 145.4 

11 838,8 13 149,4 11 956.9 
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1957 ve 1958 bütçe gerekçelerinde; 
a) Memleketimizde millî gelir hesaplarına ait ciddî çalışmaların ancak 1951 yılında başlanılabil-

miş olması sebebiyle kâfi derecede tekemmül etmemiş bulunduğu, 
b) Millî gelir hesaplarında Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtının 1952 yılında kabul, tamim 

ve tavsiye ettiği metodun ancak 1954 yılında memleketimizde tatbikine tevessül edilebildiği ve bu 
sebeple bu metodun sadece birkaç senelik bir mâ zisi olduğu, 

c) Millî gelir rakamlarının hakikate uygun olması için, muhtelif istihsal sektörlerinde icrası 
gereken sayımların mütaaddit defolar yapılması iktiza ederken bunun henüz yapılamadığı, 

d) Millî gelire ait muvakkat rakamların katî rakamlarla mukayese hatasına düşülmemesi ge
rektiği, 

Arz ve izah olunmuştu. 
Filhakika yakardaki tabloların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile 1949 yılında cari fiyatlara 

göre gayrisâfi millî hasıla 9 281 milyon lira olup katiyet ifade etmektedir. Halbuki aynı yıla ait 
birinci muvakkat rakam 8 101 milyon liradır. Aradaki fark % 15 nispeti civarındadır. 

Bu itibarla, tabloda cari fiyatlara ve ilk tahminlere göre 1957 yılı gayrisâfi millî hasıla raka
mı olarak. 31 479 milyon liranın ona göre değer lendirilmesi' iktiza eder. 

Tablodaki rakamlar nazarı dikkate alındığı takdirde cari fiyatlara göre gayrisâfi millî hasıla 
1949 yılında 9 281 milyon lira olduğuna göre 1957 yılında bu miktar 22 198 milyon lira artışla 
31 479 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 1949 yılı 100 itibar edildiği takdirde 1957 endeksi 
339,17 dir. 

Sabit fiyatlara göre 1949 yılının ilk muvakkat tahmin rakamı 7 430 milyon lira olup 1957 yılın
da 8 445 milyon lira artışla 15 875 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Buna göre 1949 yılı 100 telâkki edildiği takdir de 1957 yılı endeksi 213.66 dır. 
1938 - 1948 yıllan arasındaki 10 yıllık devre zarfındaki artışın % 20 civarında olduğu düşünü

lürse vâsıl olunan seviyenin mâna ve ehemmiyeti daha iyi anlaşılmış olur. 

A) Zirai istihsal sahasındaki inkişaf : 

Türlk ekonomisinde çok mühim bir yeri olan -ziraatimizin arzu edilen inkişaf mertebesine ulaş
tırılması ^mevzuunda Demokrat Parti Hükümetlerince ta-kib olunan zirai politikayı İM esasta hulâsa 
etmelk mümkündür. 

a) Artan nüfusumuzun yükselen (hayat standartlarına göre değişen ve süratle gelişen zirai 
maddeler ihtiyaçlarımn tamamını zirai istihsalimizle karşılamak, 

b) Dünya pazarlarında tutulmuş ©lan zirai maddelerimizin istihsallerini ibu pazaılların talep 
ve ihtiyaçlarına göre ayarlamak ve bilhassa Avrupa pazarlarında aranmakta olan yeni ve vaiitjkâr 
mahsullerimizi hıran önce istenen istihsal seviyesine ulaştırmak suretiyle ihracatımızı antırıma'k, 

Bu iki hedefe varabilmek:, için 1950 den hu yana Hükünıetlerinizce ele alınıp süratle tatbikine 
geçilen tedbirler (bilhassa, çiftçimizin muhtacolduğ-u alet, maikina ve -malzemenin temin ve ihtiyaç 
sahiplerine tevziine, çiftçinin teknik bilgilerinin artırılmasına, zirai mahsullerimizin her türlü has
talıktan ve haşerelerden korunmasını teminen zirai mücadeleye, iyi' vasıflı tohumluk tevziatına, 
toprağın verimini art ırmak üzere suni gübrenin 'kullanılımasına, zirai 'kredilerin geliştirilmesine, 
toprak dağıtımına, ziraat 'mıntaıkalarmın sulanmayına ve en nihayet mahsullerimizin değer fiyatiyle 
satılmasına müteveccih bulunmaktadır. 

Aynı veçhile zirai mahsullerimizin gereği gibi değerlendirilmesinde, Silolar kurulmasının, soğuk 
hava depoları tesisinin, müna'kaJle şebekesinin tesis ve ıslahının'm-odern boşaltma ve yüMeme cihaz-
lariyle mücehhez limanlar tesisinin büyük rolü olduğunu kaydetmek yerinde olur. 

Vazife başına geldiği taıJihtenberi Demokrat Par t i Hükümetlerince alınan ve tatbikine geçilen bu 
tedbirler manzumesi neticesinde zirai istihsalimizde iftihara değer (gelişmelerin sağlanmış bulundu
ğu bir vakıadır, 



Zirai gelirimizde en (mühim mevkii işgal eden hubu'baft ile başlıca diğer tarla müftül 
Iiş sahaları ve istihsalinde vâ'kı inkişaf aşağıdaki talbioda gösterilmiştir. 

l'arla mahsullerinin eküi§ sahası, istihsal ve randımanları 

Ekilen saha (1 000 hektar) İstihsal (1 000 ton) 

Yular 

1934/38 
1946/50 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 (1) 

Hububat 

6 338,8 
7 735,0 
8 244,2 
8 807,4 
9 868,0 

11 077,2 
11 271,3 
12 078,9 
12 370/2 
12 207,0 
12 553,0 

Bakliyat 

415,2 
396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 
499,9 
508,5. 
518,7 
533,6 

Pamuk 

249,3 
300,9 
448,5 
641,8 
675,0 
604,7 
581,8 
625,0 
637,0 
625,0 
631,0 

Diğer sınai 
bitkiler (*) 

338,0 
442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
551,4 
601,6 
640,3 
674,2 
680.4 

Yekûn 

7 341,3 
8 874,5 
9 584,4 

10 316,0 
11 461,7 
12 687,6 
12 865,0 
13 805,4 
14 156,0 
14 024,9 
14 398,0 

Hububat 

6 802,3 
7 069,5 
7 769,9 
10 679,0 
12 242,0 
14 343,9 
9 624,2 
12 433,4" 
11 817,8 
14 598,1 
15 076,0 

Bakliyat 

324,9 
330,-
381,7 
411,0 
478,1 
501,5 
419,2 
465,4 
476,1 
517,3 
562,8 

Pamuk 

54,6 
78,3 

118,0 
150,0 
165,0 
139,0 
142,0 
157,0 
165,0 
135,0 
180,0 

Diğer sınai 
bitkiler(*) 

961,5 
1 640,7 
2 022,9 
2 746,4 
2 717,7 
2 985,3 
2. 928,9 
3 563,9 
4 028,7 
4 375,5 
4 741,9 

Yekû 

8 14 
9 11 
10 28 
13 98 
15 60 
17 96 
13 11 
16 61 
16 48 
19 62 
20 56 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile; 1946 - 1950 yılları hububat ekiliş sah 
tisi 7 milyon 735 bin hektar iken mütaakıp senelerde muntazam bir tempo ile artmak su 
yılında 12 milyon 553 bin hektara çıkmış bulunmaktadır. Hububat ekiliş sahasındaki a 
% 62 dir. 

Hububat ekiliş sahasındaki artışa muvazi olarak hububat istihsal miktarı da şimdiye 
ulaşılamamış olan bir seviyeye erişmiş bulunmaktadır. 

Nitekim 1946 - 1950 seneleri hububat istihsal vasatisi 7 milyon 69 bin 500 ton iken 

(1) Muvakkat ön tahmindir, 
(*) Yer fıstığı, soya, aspir, kolza, ayçiçeği bu rakama dâhil değildir. 
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da % 113 nispetinde bir artışla 15 milyon 76 bin tona yükselmiştir. Aynı şekilde bakliyat ve pan
car istihsalinde de rekor seviyelere ulaşılmış bulunulmaktadır. 

Filhakika bakliyat istihsali, 1946 - 1950 seneleri vasatilerine nazaran 330 bin ton iken bu miktar 
1958 yılında % 70 bir artışla 563 bin tona çıkmış, pancar istihsali ise aynı yıllar vasatisine göre 718 
bin tondan % 234 nispetinde bir artışla 2 milyon 300 bin tona yükselmiştir. 

Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu vilâyetlerinde 1958 yılında istihsal edilen kuru çay mik
tarı 3 milyon 500 bin kiloya yükselmiş olup bu miktar, 254 bin kilodan ibaret bulunan 1950 yılı is
tihsaline nazaran 13 misli bir artışı ifade etmektedir. 

Ormanlarımızın tahripten korunması, orman mahsullerinin istihsal ve nakli için lüzumlu or
man yollarının yapımı ve mevcutlarının ıslahı, ormanlarımızın zaman ve mekân esaslarına göre de
vamlı bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere harita ve amenajman plânlarının hazırlanması ve or
manlarımızın plânlı bir şekilde istihsallerinin artırılması mevzuları üzerinde önemle durulmuş ve 
müspet neticeler elde edilmiştir. 

Filhakika 1938 yılından 1949 yılına kadar geçen 12 yıl zarfında sadece 4 milyon lira sarf edilmek 
suretiyle 1 779 kilometrelik orman yolu yapılmış olmasına mukabil 1950 yılından bu yana ceman 
70 milyon 685 bin lira sarf edilerek 10 bin 271 killometrelik orman yolunun hizmete konulması sağ
lanmıştır. Aynı veçhile bozuk orman sahalarının yeniden ağaçlandırılması maksadiyle 1950 - 1957 
yılları zarfında tesis edilen 26 fidanlık sayesinde 88 milyon fidan kapasitesi sağlanmıştır. 

1949 yılına kadar fidan kapasitesinin 12 milyon 180 bin adedden ibaret olduğu düşünülürse 1950 
den bu yana yapılan çalışmaların ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılır. 

Diğer taraftan 1950 ye takaddüm eden 25 sene zarfında yapılan amenajman plânı sahası, sadece 
2 milyon 573 bin hektardan ibaret olmasına mukabil 1950 - 1957 devresinde 3 milyon 346 bin hek
tarın amenajmanı yapılmıştır. Orman mahsullerimizde devamlı olarak kaydedilen inkişafın seyri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiş bulunmaktadır. 

1949 -1957 yıllarındaki istihsal durumu 

Yıllar 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Tomruk M 3 

478 129 
571 339 
700 726 
890 072 
855 570 
980 373 

, 1 119 698 
1 306 202 
1 575 151 

Tel direği M 3 

12 639 
23 432 
37 115 
25 696 
33 602 
24 972 
38 357 
81 885 
46 072 

Maden 
direği M 3 

63 369 
86 078 
73 726 
73 737 
55 606 
44 629 
97 004 
170 532 
208 587 

Sanayi 
Odu. M 3 

28 634 
22 283 . 
43 485 
63 673 
77 613 
271 758 
54 493 
91 301 
56 528 

Yakacak 
Odu. kental 

38 824 497 
36 797 418 
32 548 704 
37 573 164 
39 220 987 
40 912 791 
46 446 760 
41 355 883 
50 552 215 

B) Sanayi: 

Sanayiin başlıca kollarında 1950 den bu yana kaydedilen gelişmeler ve yapılan yatıranlar hak
kında gereken malûmat yukarda verilmiş olduğundan burada ayrıca tekrarına lüzum görülmemiştir. 

n i - PARA VE KREDÎ POLİTİKASI : 

İktidara geldiği günden beri Hükümetlerinizin takibettiği para «ve kredi politikası, memleketimi
zin iktisaidi kalkınma ihtiyaçlarından mülhem olmuş bulunmaktadır. İstihsal kaynaklarımızın 
bir an evvel harekete geçirilip işletmeye açılabilmesi için çeşitli istihsal sektörlerinin kredi ihtiya
cının karşılanmasına, mevduatın teşvikine ve teda üldeki para miktarının alrtan iş ve istihsal hacmi
nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede seyretmesine itina gösterilmiştir. 
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Bununla beraber, memleketimizdeki sermaye ve döviz darbğı ve diğer bâzı âmiller, yatırımla

rın ierasiyLe' semerelerinin alınması arasında geçmesi tabiî olan intikal devresinde nakdî mahzurlar 
tevlidinden geri kalmamıştır. Bu mahzurları bertaraf etmek maksadiyle Hükümetleriniz, bilindiği 
üzere 1955 ve 1956 yıllarında nakdî sahada müteaddit tedbirler almıştır. 

Bugün banka kredilerinin ve Merkez Bankası kredi ve avanslarının, d olay siyi e kredi ve para 
hacmimin vâsıl olmuş bulundukları kifayetli seviye, bu takyit tedbirlerinin yeniden gözden geçiril
mesini ve kredilerin müstahsiliyet ve seyyaliyetinin artırılmasına, bankalarımızın bünyelerinin tak
viyesine matuf yeni tedbirler ittihazını zaruri kılmıştır.' tktisadi kalkınmamızın erişmiş bulun
duğu merhalede, çeşitli sahalardaki faaliyetler arasında mevcut münasebetlerin daha sıkı ve 
ahenkli bir surette tanzimini istihdaf eden yeni ve esaslı tedbirler alınırken bu cihet de gözönünde 
bulundurulmuş ve gerek hususi bankaların, gerekse sermayesi devlete ait veya sermayesinde dev
letin iştiraki bulunan bankaların plasmanları 30 Haziran 1958 tarihi itibariyle tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Banka kredileri ile birlikte Merkez Bankasının âımme sektörüne açtığı krediler de 
aynı tarzda tesbit edilmiştir. 

Kredi hacmi bugünkü seviyesinde bir müddet sabit tutulmak suretiyle umumî talep, kontrol 
edilmiş olacak banka kredilerinin seyyaliyet ve müsmiriydi ve bankaların likiditeleri artırılacak; 
kredilerin spekülâsyona alet edilmesi önlenecek ve netice itibariyle Türk parasının değeri korun
muş olacaktır. 

A) Banka kredileri : 

Muhtelif sektörler itibariyle banka kredilerinde vâki inkişafın seyri aşağıdaki tabloda gösteril
miştir. : 

Mukayeseli kredi durumu 

İpotek M.'ukat 

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

Tarih 

,12 
. 6. 
, 12 
. 6, 
,12, 
. 6, 
12. 
. 6. 
12. 
. 8. 
12. 
. 6. 
12, 
• 6. 
12. 
.6. 
12. 
. 6. 

. 1949 
,1950 
. 1950 
. 1951 
. 1951 
.1952 
. 1952 
, 1953 
1953 
, 1954 
, 1954 
1955 
, 1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 

Ti( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 

iaıi 

915 
134 
089 
285 
383 
700 
740 
017 
408 
845 
899 
457 
662 
148 
488 
130 
706 
340 

krediler 

234 
834 
439 
178 
490 
779 
085 
543 
275 
545 
767 
147 
818 
020 
499 
139 
320 
620 

300 
895 
601 
737 
598 
235 
266 
661 
114 
408 
989 
137 
883 
121 
386 
817 
930 
273 

Zirai 1 

337 
350 
412 
512 
646 
895 

1 067 
1 169 
1 214 
1 326 
l 500 
1 503 
1 558 

krediler 

552 049 
554 304 
781 959 
931 416 
657 993 
196 210 
665 121 
833 540 
719 046 
881 370 
385 876 
867 968 
925 093 

1 630 454 752 
1 892 
.1. 925 
2 111 
2 159 

431 205 
934 923 
386 378 
919 968 

77 

Kre. 

769 
78 427 
86 
100 
136 
156 
205 
216 
269 
286 
338 
355 
438 
438 
470 
472 
535 
526 

250 
309 
964 
723 
915 
089 
983 
504 
160 
122 
680 
347 
096 
373 
914 
919 

454 
069 
378 
306 
998 
411 
828 
458 
911 
861 
657 
370 
461 
162 
179 
167 
117 
053 

Sınai krediler 

— 
—. 
— 
_._ 

42 918 160 
50 841 023 
80 775 816 
84 514 274 
97 975 456 
114 351 410 
147 448 647 
140 257 341 
144 898 609 
152 803 785 
161 585 105 
172 273 500 
179 812 378 
197 722 782 

Yekûn 

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 
5 805 323 046 
6 369 625 820 
7 012 611 875 
7 700 721 407 
8 533 433 803 
9 225 182 076 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile banka kredilerinin artış seyri 1958 yılının ilk 
altı aylık devresinde de devam etmiş ve 30 . VI . 1957 tarihinde 7 milyar 700 milyon lira olan ban
ka kredileri yekûnu 1958 Haziran sonunda 9 milyar 225 milyon lira gibi yüksek bir seviyeye vâsıl 
olmuştur. 
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Bilindiği üzere, banka kredilerinin istihsale nâfi mevzularda-istimalini temin maksadiyle, 1956 

yılı Haziran ayında bu kredilerin tanzimi ciheti ne gidilmiş, kaııtitatif ve selektif kontrol tedbir
leri alınmıştı. Bu tedbirlerin müspet tesirleri görülmekle beraber o tarihten beri geçen iki senelik 
tatbikattan edinilen tecrübeye dayanılarak kaııtitatif-kontrol tetbirleri takviye ve bütün kredi sek
törlerine teşmil olunmuş ve Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin aldığı bir kararla banka plas
manları 30 Haziran 1958 tarihinde vâsıl oldukları miktar ile tahdidedilmiş bulunmaktadır. 

Bu sırada emtia ve gayrimenkul spekülâsyonlarına mâni olunmak ve kredilerin münhasıran 
istihsale ve emtia tedavülüne hizmet' etmesini sağlamak üzere evvelce alınmış bulunan selektif ted
birler aynen muhafaza olunmuştur. 

Bankaların bünyelerini takviye etmek, bankacı lığımıza bugünün icaplarına uygun yeni bir hüvi
yet vermek gayesiyle hazırlanarak 23 Haziran 19 58 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş 
olan 7129 sayılı yeni Bankalar Kanunu 2 Temmuz 1958 tarihinde meriyete girmiş bulunmaktadır. 
Yeni kanun mevduatın himayesi, kredinin sevk ve idaresi ve bankaların murakabesi mevzularında 
ehemmiyetli ve faydalı esaslar getirmiştir. Kredi kontrolünün, bilhassa İkinci Dünya Harbinden 
sonra Batı memleketlerinde devamlı bir müessese haline gelmiş bulunması göz önünde tutularak,. 
evvelce Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı karara eklenen bir maddeye istinaden 
kurulmuş bulunan Banka Kredilerini Tanzim Komitesine, 7129 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle 
yeni bir hüviyet verilmiş ve mezkûr komite sala hiyet ve .teşkilât bakımından takviye olunmuştur. 

Yeni Bankalar Kanununun şimdiden temin ettiği faydalardan biri de 57 nci maddeye istinaden 
bir Bankalar Birliğinin kurulmuş olmasıdır. Ban kacılığımıza ait dâvaların hallinde ve bankacılık 
meslekinin inkişafında bu teşekkülün büyük yardımları olacağında şüphe yoktur. 

B) Emisyon durumu : • ' . ' ' 

Demokrat Parti -hükümetlerince takibolunan emisyon politikasında da deflasyoncu ve enflâs-
yoncu temayüllere yer verilmemesine itina gösterilmiştir. 

iktisadi kalkınmamızın erişmiş "bulunduğu yüksek merhalede her sahada yeni tanzim gay
retleri sarf edilmesini derpiş eden 4 Aralık 1957 tarihli Hükümet Programında bu mevzu da nazarı 
dikkate alınmış ve mezkûr programın bu husustaki başlıca esasları 1958 Ağustosunda tatbik 

mevkiine konulmuş bulunan istikrar programımızda yer almıştır. Bu cümleden olarak, alman 
tedbirlerin mihrakını teşkil etmek üzere kambibiyo sistemimizde yapılan değişiklik sayesinde 
ihraç mallarımızın iç fiyatlariyle dünya fiyatları arasında mevcut farkların izalesi mümkün 
kılınmıştır. Diğer taraftan iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve. müesseselerinin programları ye
niden dikkatle gözden geçirilerek, kendi kendilerini idare eder hale getirilmeleri yolunda gay
ret sarf edilmiş, işletme zararlarının izalesi için mamullerin fiyatları ve hizmet tarifeleri ayar
lanmak suretiyle zararların emisyon yolu ile kapatılmaması sağlanmıştır. Bu müesseselerin ya
tırım ihtiyaçları için emisyona gidilmesini önliyeeek tebbirler de alınmıştır. 

Alman tedbirlerin emisyon hacmi ve Merkez Bankası kredileri üzerindeki tesirlerine gelince, 
Merkez Bankası kredilerindeki artış 1958 yılının ikinci yarısında yavaşlamış, emisyon miktarı ise 
28 Haziran 1958 tarihi ile 29 Kasim 1958 tarihleri arasında 189 milyon lira azalmıştır. 1957 yılında 
aynı devre zarfında 529 milyon liralık bir artış meydana geldiği hatırlanacak olursa tedbirlerin 
emisyon mekanizması üzerindeki tesir derecesi kolayca anlaşılır. 

Bu arada 1955 yılında Merkez Bankasının Toprak Mahsulleri Ofisinden olan müterakim ala
caklarından bir kısmının konsolidasyonuriuu temin edildiği malûmdur. Ö tarihteki borcun 550 
milyon liralık konsolide kısmından bugüne kadar Merkez Bankasına 174,5 milyon lira öden
miştir. 

Yukarda kısaca temas ettiğimiz istikrar programının ihtiva ettiği tedbirler 3,5 aydır tat
bik mevkiinde bulunmaktadır. Geçen zamanın bu kadar kısa olmasına rağmen, bu tedbirlerin Türk 
parasının kıymeti üzerinde şimdiden müspet tesirleri görülmüştür. 
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IV . IKTÎSADÎ MÜŞ'ÎRELEB : 

A) Mevduat hacmi : 

Mevduatın son 9 sene içindeki seyri aşağıdaki cetvelde •gösterilmiştir 
Mukayeseli mevduat durumu 

Tarih 

31/12/1949 
30/ 6/1950 
31/12/1950 
30/ 6/1951 
31/12/1951 
30/ 6/1952 
31/12/1952 
30/ 6/1953 
31/12/1953 
30/ 6/1954 
31/12/1954 
30/ 6/1955 
31/12/1955 
30/ 6/19Ö6 
31/12/1956 
30/ 6/1957 
31/12/1957 
30/ 6/1958 

Tasarruf 
mevduatı 

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

1 151 489 453 
1 296 181 013 
1 410 407 664 
1 563 928 537 
1 712 801 156 
1 949 647 057 
2 253 7116 839 
2 588 981 104 
3 078 445 284 
3 142 529 211 

Diğer 
mevduat 

1 1 

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

1 035 603 022 
1 375 607 073 
1 446 703 983 
1 808 049 993 
1 777 512 300 
1 954 668 865 
2 015 757 771 
2 273 818 232 
2 412 179 524 
2 663 340 745 
2 742 066 337 
2 995 034 328 
3 071 931 255 

Yekûn 

989 027 775 
1 118 786 660 
1 230 138 395 
1 385 142 521 
1 723 155 221 
1 825 523 144 
2 252 450 797 
2 428 378 296 
2 959 539 446 
3 073 693 313 
3 365 076 529 
3 579 686 308 
3 986 619 388 
4 361 826 581 
4 917 057 584 
5 331 047 441 
6 077 670 162 
6 214 460 466 

B) Fiyat politikası : 
4 Aralık 1957 tarihinde Büyük Millet Meclisinin tasvibine nıazhar olan Hükümet Programın

da da arz edildiği veçhile, makul ve tabiî bir fiat nizamını», tesis ve idamesi Hükümetin takibet-
mekte olduğu yeni fiyat politikasının esasını teşkil etmektedir. 

Memleket ekonomisinin ulaştığı.yeni merhalenin şartlarından mülhem bulunan bu politika, 
birbirine sıkı sıkıya bağlı iki veçheyi ihtiva etmekte ve bir taraftan iç ve dış fiyatlar arasındaki 
disparitenin izalesini diğer taraftan da iç fiyatlarda istikrar sağlanmasını istihdaf eylemektedir. 

Bilindiği gibi, 4 Ağustos tarihinden itibaren tatbik edilmekte olan prim sistemi ile muhtelif 
âmillerin tesiri altında iç ve dış fiyatlar arasında tekevvün etmiş olan farklar izale edilmiş bulun
maktadır. Bu suretle ihracatımız için de lüzumlu teşvik ve himaye zemini hazırlandığı gibi ithalât 
da artık aşırı derecede bir kazanç membaı olmaktan çıkmıştır. 

îç fiyatlarda istikrar mevzuuna gelince; bu hususta da muhtelif tedbirler derpiş edilmiş bulun
maktadır. 

Her şeyden önce, gerek âmme sektöründe ve gerek hususi sektörde enflâsyonist âmillerin iza
lesi maksadiyle Merkez Bankası ve hususi bankaların kredilerinin tahdidinin piyasadaki fazla iş
tira gücünü masetmek ve umumî talebi tahdit etmek bakımından bu mevzuda mühim bir âmil teş
kil edeceği aşikârdır. 

Bunun yanında, umumî ara attıracak tedbirler de derpiş edilmiştir. Filhakika, bu maksatla 
Millî Korunma Kanunu tatbikatı yeniden ele alındığı gibi, piyasada madde bolluğunun temini için 
yeni bir ithalât programı da tatbik mevknne konulmuştur. 

Millî Korunma Kanunu ile dondurulmuş olan bâzı fiyatlar halen serbest bırakılmış bulunmakta
dır. Keza, evvelce tevzi ve tahsis mevzuu olan bâzı maddelerin satışı da serbest bırakılmıştır. 
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Diğer taraftan, bir sene içinde 625 milyon dolarlık ithalât yapılmasına imkân verecek şekilde 

hazırlanmış bulunan ithalât programının 150 milyon dolarlık birinci kısmı ilân ve fiilen tatbik mev
kiine konulmuş, bulunmaktadır. 

Bilhassa sanayiimizin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanmış olan ve lüzumlu hain 
madde, yedek parça ve işletme malzemesinin ithaline imkân Veren bu programın ta
hakkuku ile sınai istihsalde ^ e binnetice. piyasadaki mal arzında süratli bir artışın müşahede edile
ceği aşikârdır. 

Umumî arzdaki bu müsbet gelişme, hazırlanmakta bulunan ikinci üç aylık ithalât programının 
ve onu takip edecek olan diğer programların ilân ve t-atbikı ile hiç şüphesiz, daha ziyade artacak ve 
bu suretle piyasalarımızda tabiî ve müstakar bir fiyat nizamı tesis edilmiş olacaktır. 

V - TEDÎYE MUVAZENESİ : 

Memleketimizin 30 . VI . 1957 - 30 . VI . 1958 devresine ait tediye muvazenesi cetveli aşağıda 
gösterilmiştir. 

(Rakamlar 000 ilâvesiyle okunacaktır) 
I - Cari muameleler : Gelir Gider 

1. Dış Ticaret 
İhracat 
İthalât 
Türk Amatör ve Sigorta Şirketleri tarafından ya
pılan nakliyat 

2. Görünmiyen kalemler 
Dış seyahat 
Navlun ve Sigorta 
Diğer sigortalar 
Yatırım gelirleri 
Devlet muameleleri 
Hizmet ve komisyon 
Muhtelif 

3. Enfrastrüktür - Off - Shore 
II - Sermaye hareketleri : 
1. Devlet borcu taksitleri : 
Resülmal 
Faiz 

2. Hususi sermaye hareketleri : 
Çeşitli hususi sermaye 
Kredili ithalât (Net) (*) 
Kısa vadeli ticari krediler (artış) 

1 106 703 

51 500 

1 055 203 

864 722 

6 197 
25 427 
4 909 
1 059 
13 723 
21 693 
7 523 

80 531 
172 235 

44 559 
93 504 
51 019 

1 055 203 

35 740 
59 782 
12 409 
19 202 
29 941 
12 748 
35 107 

204 929 

134 757 
40 058 

174 815 

4 149 

189 092 4 149 

(*) Bu devre zarfında yapılan fiilî kredili ithalât tutan 192 719 703 hredili ithalât taksitleri öde
mesi ise 99 215 148 liradır. 
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Gelir Gider 

3. Hibe, yardım, uzun vadeli krediler .-
I. B. E. D. 2 644 
I. C. A. ' 288 937 
Eximbank 2 674 

294 255 
4. Kısa vadeli resmî sermaye hareketleri : 
Banka kredileri (artış) 9 942 
îki taraflı anlaşmaların kullanılan kredi marjı (Net) 10 029 
E. P. U. mem. hesap tasfiyesi için ödemeler — 
Akreditifler — 

19 971 

I I I - Net hata ve noksan : 
Umumi yekûn 1 620 806 

Tetkikinden de anlaşılacağı veçhile Ibu cetvel cari muameleler ve sermaye hareketleri (başlıkları 
altında iki gruptan müteşekkildir. 

öari muameleler grupunda; dış ticaret, görünmiyen kalemler, enfrasrüktür ve 'off Shore mua
melelerinden tahassül eden .gelir ve giderler ifade edilmiş; bunların dışında 'kalan ve mahiyetleri 
itibariyle birer borç ödemesi ve finansman hareketi olan muameleler ise sermaye hareketleri ıgru-
punda gösterilmiştir. 

Tablonun tetkikinde müşahede edileceği üzere, bu devre zarfında dış ticaret hacmi bir evvelki 
devreye nazaran 46 milyon liralık bir artış gösterere'k 1 milyar 920 milyon liraya baliğ olmakta, bu 
hal 'esas itibariyle itbalâtımızdaiki lartıştan doğmuş bulunmaktadır. 

1950 den bu yana tediye .muvazenesi 'hesaplarına 'bir \göz atacak olursak, ithalâtımızın 'kalkınma: 
faaliyetine muvazi olarak, ıgere'k 'kıymet, gerek miktar itibariyle artmış (olduğunu ve bünyesi deği
şerek, ithalâtımızda istihlak imarlarının yerini yatırını malzemesinin almış olduğunu görmek müm
kündür. Filhakika bu devre zarfında yatırım maddeleri ithalâtı umumi ithalâtımızın % 41 ne baliğ 
olmakta ve bu miktarın % 31 ni makina ve teçhizat, % 10 TLU ise inşaat .malzemesi teşkil etmekte
dir. 

1950 den önceki yıllarda ithalâtımızın büyük kısmı cari istihlâk maddelerinden terekkü'betmek-
te iken Demokrat Parti iktidarı zamanında bu maddelerin ithalâtı devamlı olarak 'azalmakta bulun
muş ve bu devrede, umumi ithalâtın % 12 ne kadar düşmüştür. 

Sıklet merkezini yatırım malları ile sanayide kullanılan hammaddelerin teşkil ettiği ithalâtımızın, 
memleket grupları itibarîyle arz ettiği .gelişme de memnuniyet vericidir. 'Bu devre zarfında ithalâtı
mızın % 45 i E.P.U. ya dâhil .memleketlerden. % 30 u dolar bölgesinden, % 9 u ise anlaşmalı mem
leketler sahasından yapılmıştır. Geçen devreye.nazaran, dolar bölgesi .memleketlerinden yapılan 
ithalâttaki artış % 2 nispetinde olup, bu artış bilhassa doğrudan doğruya Türk parası mukabilinde 
Amerika'dan ya/pilan zirai istihsal .malları fazlası ithalâtından, ileri 'gelmektedir. 

ihracatımız, geçen devreye nazaran % 2 bir tenezzül göstermektedir. Ancak: ihracatımızın 'limiti 
nazarı itibara alındığı takdirde bu azalmanın iklim şart'lariyle yakından alâkalı 'maddelerde vulkua 
geldiği müşahede edilmektedir. 

İhracatımızın para sahaları itibariyk; terekkübü memnuniyet verici (bir manzara arz etmektedir. 
Nitekim ıbu devrede, ihracatımızın % 45 ni. E.P.U. memleketlerine yapılan ihracat teşkil etme'kte, bu
nu % 25 ile dolar bölgesine yapılan ihracat takibetmektedir. 

144 903 
19 016 

163 919 
17 790 

1 620 806 
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Bu devre zarfında yapılmış olan ithalât ve ihracatımızdan tahassul eden dış ticaret açığı 190 

milyon liradır. Ancak, bu açık 1950 den evvelki yıllardaki dış ticaret açıklarından, mahiyet, bün
ye ve iktisadi mâna itibariyle tamamen farklı bulunmaktadır. 

1950 ye takaddüm eden yıllardaki dış ticaret açıkları, cari istihlâk malları ithalâtında tahas
sul ettiği ve binnetice memleketin cari dış gelirleri fevkinde istihlâk yapılmasının bir neticesi 
olduğu halde, 1950 den sonra verilmiş olan açıklar, girişilmiş olan geniş sermaye yatırımlarının 
ihtiyaç gösterdiği makina ve tesisat gibi yatırım malları ithalâtından doğmuş bulunmaktadır. 

Cari muamelelerin ikinci bölümünü teşkil eden görünmiyen muamelelerin gelir ve giderleri mem
leket iktisadiyatmdaki gelişmeye muvazi olarak, geçen devrelere nazaran esaslı bir ilerleme kay
detmiştir. 

Cari muamelelerin son yıllar zarfında büyük inkişaf arz eden kalemlerinden biri de enfrastrük-
tür ve Off - Shore muameleleridir. Filhakika yatırım faaliyetinin tediye muvazenemiz üzerindeki 
müspet tesirlerinden biri de bu olmuştur. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yeni tesislerle 
tekemmül ettirilmesi ve mevcut tesislerin tevsii, NATO camiasına dâhil müttefiklerimizin geniş 
çaptaki askerî malzeme siparişlerini karşılamak imkânını vermiştir. 

Sermaye hareketleri kısmında yer alan muameleler mahiyetleri itibariyle birer borç ödemesi 
ve finansman hareketidir. 

Bu bahiste, tediye muvazenemizde verilen cari muameleler açığına rağmen, şimdiye kadar yapılan 
ödemeler yanında bir rekor teşkil eden ve geçen devreye nazaran % 62 fazlasiyle, 175 milyon li
ralık devlet borcu resülmal ve faiz ödemesi yapılmış olduğunu ve evvelki devrelerde temin edilmiş 
bulunan kısa vadeli dış ticarî kredilerden mütevellit borçların ödenmesine, mevcut anlaşmalar 
dairesinde, devam edildiği gibi, elde edilen muhtelif dış kredilere müsteniden 93 milyon liralık 
net bir kredili ithalât yapılmış bulunduğunu kaydetmek yerinde olur. Büyük kısmı itibariyle ya
tırım ve işletme mallarından müteşekkil kredili ithalâttan maada Amerikan zirai istihsal fazlası 
mallarından 129 milyon liralık ithalât yapılmıştır. Dünya Bankasından evvelce temin edilmiş olan 
kredilerden 2,6 milyon liralık bir kısım daha kullanılmış Export - Import Bank'tan 2,6 milyon li
ralık kredi temin edilmiştir. I. C. A. kredilerinden bu devre zarfında kullanılan kısım ise 159 
milyon liradır. 

Bu devre zarfmda çeşitli özel sermaye hareketlerinden tahassul eden gelirler geçen devreye 
nazaran % 14 bir fazlalıkla büyük gelişme arz etmektedir. Filhakika Petrol Kanunu ve Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde 44,5 milyon liralık yabancı sermaye ithalâtı ya
pılmıştır. 

Buraya kadar başlıca kalemleri hakkında izahat verdiğimiz tediye muvazenesi tablosunda 
yer alan rakamlara nazaran, tediye muvazenemiz bu devrede de açık vermiştir. Bu açık, dış kre
diler ve muhtelif kaynaklardan temin edilen imkânlarla finanse edilmiştir. 

Iktisaden az gelişmiş memleketlerin kalkınma safhalarında bu kabil tediye muvazenesi güçlük
leriyle karşılaşmaları kaçınılmaz bir vakıadır. Filhakika, bugün iktisaden gelişmiş memleket
lerin hepsi, kalkınma hamleleri sırasında tediye muvazanesi açıklarına mâruz kalmışlardır. Zira bir mem
lekette iktisadi kalkınmayı mümkün kılacak bir yatırım faaliyetinin tahakkuku, bu yatırımlar 
için lüzumlu teçhizat ve malların dış memleketlerden temini ile mümkündür. 

Türkiye nüfusu yılda % 3 nispetinde bir artış göstermektedir. İktisadi kalkınmamızı en kısa 
bir müddet içinde tahakkuk ettirmeyi hedef tutan bir faaliyet devresinde, memleketimizin zatî 
gelirlerinin bu kadar şümullü bir ithalâtı karşılamaya kâfi gelmiyeceği aşikârdır. Bu sebeple, 
dış ticaretimiz ve binnetice tediye muvazenesi açık vermiştir. Bu açık, kalkınma faaliyetleri 
tahakkuk ettikçe, yatırımlar birer birer işletmeye açılarak ihracat imkânlarımızı artırdıkça aza
lacak ve zâü olacaktır. 

Bu bahiste son defa temin edilmiş olan kredi ve yardımlara da kısaca temas edilmesi yerinde 
olacaktır. 

Bilindiği gibi Amerika, Batı - Almanya, İngiltere ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
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dâhil diğer memleketler ile Milletlerarası Para Fonundan 359 milyon dolarlık nakdî yardım 
temin edilmiştir. 

Bu yekûn içinde, Amerika Birleşik Devletlerinin bir yıl için muhtelif şekillerde vermeyi de-
ruhde ettiği yardım miktarı 234 milyon dolardır. Bunun 44 milyon dolarlık kısmı 1948, 1949, 
1952 senelerinde Amerika Birleşik Devletlerinden alman yardımların vâdesi gelmiş olup da he
nüz tediye edilmemiş olan 8,5 milyon dolarlık taksitlerle, 1965 yılma kadar vâdeleri gelecek 
olan 35,5 milyon dolarlık taksit tutarlarına aittir. 44 milyon dolarlık bu taksitler uzun vadeli 
bir tecile tâbi tutulmuş olup tevlidedeceği iktisadi neticeler itibariyle yeni bir kredi olarak ka
bul edilmek icabeder. 

Avrupa iktisadi îş Birliği camiasının yardımları, 25 milyon doları kredi kotası tezyidi sure
tiyle, 75 milyon doları da bu teşekküle âza olan devletler tarafından verilmek üzere ceman 100 
milyon dolardır. Bunun 50 milyon doları doğrudan doğruya Federal Almanya Hükümeti, 10 mil
yon doları İngiltere ve 15 milyon doları ise diğer âza devletler tarafından temin edilmektedir. 
Ayrıca Milletlerarası Para Fonundan da 25 milyon dolarlık bir kredi sağlanmıştır. Bu suretle 
muhtelif membalardan temin olunan dış kredi ve yardımlar yekûnu, yukarda da arz edildiği veç
hile 359 milyon dolara baliğ olmaktadır. 

Buna ilâveten, E. U. P. memleketlerine olan gecikmiş tediyelerimizin uzun vadeli bir ödeme plâ
nına bağlanması hususunda da prensip olarak mutabık kalınmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinin 
evvelce zirai maddeler satışlarından talıassül eden 225 milyon liranın da memleketimize hibe edilmesi 
takarrür etmiştir. 

KISIM : III. 

1958 yılı bütçe tatbikatı 

FASIL: I. 

Gelirlerin tahsilatı 

1958 malî yılı bütçyesinde, bu yıl içinde elde edilecek Devlet varidatı 4 475 552 400 lira olarak 
tahmin edilmişti. Bu malî yılın neticesi alınmış olan 8 nci ayı sonuna kadar mezkûr yıllık tahminin 
2 952 355 600 lirası fiilen tahsil edilmiştir. Buna nazaran, yıllık gelir muhammenatı yekûnunun 
% 6(y sına yakın bir kısmı malî yılın 2/3 sini teşkil eden ilk 8 ay içinde realize edilmiştir. 

Geçen yılların aynı devreleri içinde yapılan tahsilatın, yıllık gelir muhammenatı yekûnuna nis
peti şöyledir : 1957 yıknda % 64,27, 1956 yılında % 61,43, 1955 yılında % 64,57, 1954 yılında 
% 65, 50, 1953 yılında % 65, 1952 yılında % 71,78, 1951 yılında % 65,14 ve 1950 yılında % 68, 13. 

1958 yılının ilk 8 ayının bu memnuniyet verici tahsilatının, geçen yılların aynı devreleri içinde 
yapılmış olan tahsilat miktarları ile mukayesesi, Devlet varidatımızın bir yıllık kısa devreler zarfında 
dahi ne mühim gelişmelere mazhar olduğunu açık bir şekilde • göstermektedir. Filhakika 1958 yılı
nın yukarda mezkûr 8 aylık tahsilat miktarı, 1957 yılının aynı devresindeki tahsilat yekûnu olan 
2 275 087 347 liradan % 14,65 nispetinde 377 268 253 lira ve 1950 yılının ilk 8 aylık tahsilat ye
kûnu olan 873 561 973 liraya nazaran ise % 237,96 nispetinde 2 078 793 627 lira bir fazlalık kay
detmiş bulunmaktadır. 

Aşağıdaki cetveller, 1958 yılının ilk 8 ay içinde sağlanan Devlet varidatının diğer yılların aynı 
devreleri tahsilâtına nazaran arz ettiği şayanı memnuniyet seviye ve durumu rakam ve nispetler ha
linde daha sarih bir şekilde göstermektedir: 



(A 1950 -1958 yıllarına ait 8 aylık tahsilat miktarları) 
(Aylık tahsilat kayıtlarına göre) 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 

Yekûn 
Aylık vasati 

1958 yılı 
tahsilatı 

Lira 

445.148.287 
348.779.729 
456.025.430 
313.133.940 
350.821.068 
284.620.737 
438.439.323 
315.387.086 

2.952.355.600 
369.014.450 

1957 yılı 
tahsilatı 

Lira 

348.143.401 
290.073.530 
375.652.565 
290.512.196 
303.016.095 
280.115.126 
402.939.979 
284.634.455 

2.575.087.347 
*321.885.918 

1956 yılı 
tahsilatı 

Lira 

296.513.661 
247.088.048 
301.633.751 
213.265.283 
224.137.304 
196.214.735 
298.762.639 
265.423.136 

2.043.038.557 
255.379.819 

1955 yılı 
tahsilatı 

Lira 

289.257.625 
194.730.091 
219.244.667 
186.886.329 
222.797.482 
171.291.455 
260!426.559 
226.860.006 

1.801.494.214 
225.186.776 

1954 yılı 
tahsilatı 

Lira 

215.619.210 
161.486.910 
182.747.629 
154.833.655 
198.131.223 
150.312.957 
234.672.436 
207.801.563 

1.505.604.983 
188.200.622 

1953 yılı 
tahsilatı 

Lira 

160.252.770 
139.551.563 
175.003.697 
139.301.636 
170.600.512 
132.288.579 
180.781.101 
176.827.676 

1.274.608.534 
159.326.066 

1952 yı 
tahsilat 

Lira 

142.603 
124.050 
151.051 
114.111 
160.391 
129.588 
153.537 
138.238 

1.113.572 
139.196 



- 42 -
B) 1950 - 1958 yıllarına ait tahsilatın artış seyri ve nispeti 

1958 yılı 8 aylık tahsilatının 
Artış 

Artış miktarı nispeti 
T. L. % 

1957 yılı 8 aylık tahsilâtına nazaran 377 268 253 14,65 
1956 » » » » 
1955 » » » » 
1954 » » » » 
1953 » » » » 
1952 » » » » 
1951 » » » » 
1950 » .» » » 

Yukarıdaki A işaretli ilk cetvel, 1958 yılının ilk 8 ayı içinde her ay ortalama olarak 369 044 450 
lira tahsil olunduğunu göstermektedir. Aynı devreye ait ortalama aylık tahsilat miktarlarının 
1957 yılında 321,9 milyon lira, 1956 yılında 255,3 milyon lira, 1955 yılında 225,2 milyon lira, 1954 
yılında 188,2 milyon lira, 1953 yılında 159,3 milyon lira, 1952 yılında 139,1 milyon lira, 1951 yı
lında 109,5 milyon lira ve 1950 yılında 109,1 milyon lira olduğu göz önünde tutulursa, içinde bu
lunduğumuz malî yıla ait Devlet varidatının müsait seyri hakkında daha iyi bir fikir edinilmiş 
olur. 

Diğer taraftan 1957 yılı sonuna kadar geçen devre içinde yapılan en yüksek aylık tahsilat 
miktarının (1957 Eylül ayı) 402,9 milyon lira iken 1958 yılında bunun da fevkine çıkarılarak 
Mayıs 1958 ayında 456 milyon liralık bir aylık tahsilat seviyesine ulaşıldığını yine aynı cetvel 
göstermektedir. 

içinde bulunduğumuz malî yılın ilk 8 ayının bu yüksek seviyeli tahsilâtına imkân veren gelir 
kaynaklarımızdan haşlıcalarmı, 1950 ve 1957 malî yıllarının aynı devre!erindeki tahsilat miktarla-
riyle mukayeseli olarak aşağıdaki tablodan takjb etmek mümkündür. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yuy OH V^Ö 
1 150 861 386 
1 446 750 617 
1 677 747 066 
1 838 782 891 
2 076 132 827 
2 078 793 627 

*%Dİ) 
63,88 
96,09 
131,62 
165,12 
236,94 
237,96 

t 



Gelirin ismi 1 9 5 0 1 9 5 7 1 9 5 8 

1 9 
1957 yılından fa 

N 
Miktarı 

Gelir Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
(1) İthalde ve dâhilde alman İs
tihsal Vergileri 
Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Tekel maddelerinden alman Sa
vunma Vergisi 
Damga Resmi , 
Trafik Resmi 
Tapu Harçları , 
Tekel safi hasılatı 
Tavizlerden ve ikrazlardan geri 
almanlar 

148 659 292(•) 
1 613 768 

156 762 926(1) 

10 812 536 
9 292 199 

63 594 484 
21 728 130 

— 
6 601 350 

46 693 675 

110 860 

755 897 380 
7 505 789 

406 441 200(1) 

75 356 082 
31 638 116 

139 057 243 
99 052 722 

8 487 947 
43 372 252 

169 196 345 

11 541 807 

933 225 123 
7 735 340 

440 429 368 

103 438 302 
41 475 663 

168 460 622 
115 976 105 

13 349 904 
62 661 018 

203 197 248 

16 185 062 

177 327 743 
229 551 

33 988 168 

28 082 220 
9 837 547 

29 403 379 
16 923 383 
4 861 957 

19 288 766 
34 000 903 

4 643 255 

1958 yılında vâki bu artışların muamele ve esnaf vergileri gibi gerek memleket sanayiini, gerekse 
çeşitlerinin ilga edilmiş olmasına rağmen sağlandığına bilhassa işaret etmek yerinde olur. 

Yukarıki tablo, vasıtasız vergilerimizin başında yer alan Gelir Vergisinin, gerek 1951 yılma gerekse 
him miktarlarda artışlar kaydettiğini de sarih olarak göstermektedir. Bu durum şüphesiz, memleketin 
yıllarda alınmış olan tedbirlerin, yapılan yatırımların ve bunlarla müterafik olarak artan ferdî gelirin, 
pet tesirlerinin ifadesinden başka bir şey değildir. 

8 aylık Devlet varidatı tahsilatı içindeki vasıtalı ve vasıtasız vergilerin miktar ve nispetlerinin taki 
velden mukayeseli olarak görmek mümkündür. 

(*) Bu rakamlar Gelir ve Kurumlar Vergilerinin ilk olarak tam neticelerinin alındığı yıl olan 1951 
(1) Bu miktarlar içinde ithalât, Muamele, İmalât Muamele, kahveden alınan İstihlâk, Kibrit, E 

tabiî köpüren Şarap ve Viski İstihlâk Vergileri yekûnuna tekabül etmektedir. 



8 aylık tahsilat hesaplarma göre vasıtalı ve vasıtasız vergilerin mukayeses 

(Milyon lira olara) Tahsilat rakamları N i s p e t l e r % 

Y ı l ı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Vasıtasız 
Vergiler 

243,9 
323,6 
395,9 
550,5 
655,9 
833,6 
939,0 

1.114,0 

Vasıtalı vergiler 
(Resim ve 

Harçlar dâhil) 

521,2 
673,2 
747,2 
802,3 
913,6 
962,1 

1.169,9 
1.180,4 

Yekûn 

765,1 * 
996,8 

1.143,1 
1.352,8 
1.569,5 
1.795,7 
2.108,9 
2.294,4 

Vasıtasız 
Vergiler 

31,87 
32,46 
34,63 
40,69 
41,79 
46,42 
44,52 
48,55 

Vasıtalı vergiler 
(Resim ve 

Harçlar dâhil) 

68,13 
67,54 
65,37 
59,31 
58,21 
53,58 
55,48 
51,45 

Yekûn 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
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FASIL : Iİ 

• Tahsisatın kullanılması 

1958 bütçesiyle Muvazenei Ueııuniyeye dâhil daireler için ceman 4 475 552 400 liralık bir tah
sisat kabul olunduğu malûmdur. 1958 bütçesinin ihzarında olduğu gibi tatbikatında da âzami ta
sarruf prensibine bağlı kalınmış, malî istikrar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri malî bünyelerinin 
takviyesine matuf olarak alman tedbirlerin masraf bütçeleri üzerine vâki tesirlerinin tasarruflarla 
giderilmesine büyük gayretler sarf- olunmuştur. 

Başlangıç tahsisatlariyle munzam ve fevkalâde tahsisatların ve münakalelerin yıllar itibariyle 
mukayesesini gösteren aşağıdaki tablo, bütçe tatbikatından elde edilen neticeleri açık bir şekilde 

- irae etmektedir. Filhakika malî yılın 9 ncu ayı gayesi itibariyle munzam ve fevkalâde tahsisat 
namı altında her hangi bir ödenek talebolunmamış ve tertipler arasındaki münakaleler ise son derece 
cüzi rakamlara inhisar ettirilmiştir. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

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 
2 940 727 278 
3 324 974 152 
4 006 672 859 
4 475 552 400 

Ek ödeneği 

64 805 877 
175 025 329 
122 661 953 
12 421 902 

980 000 
80 000 000 
17 500 000 
22 000 000 

— 
20 000 000 
118 350 000 

— 

Olağanüstü 
ödenek 

16 274 773 
2 385 750 
4 793 000 
4 652 463 

—' 
18 929 616 

— 
— 
— 
— 

1 188 000 
— 

Aktarmalar 

113 331 656 
5.6 103 309 
70 675 300 
31 979 816 
17 139 415 
19 485 679 
32 364 835 
20 070 558 
41 257 725 
29 376 220 
55 216 500 

112 300 

] 
Yekûn 

194 412 311 
233 516 388 
198 130 253 
49 054 181 
18 119 415 
118 415 295 
49 864 835 
42 070 558 
41 257 725 
49 376 220 
174 754 500 

112 300 

Bütçe ödene
ğine nispeti 

19,62 
20,54 
15,92 
3,29 
1,15 
6,76 
2,34 
1,84 
1,40 
1,49 

. 4,36 
— 
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FASIL : ITT 

Hazine muameleleri ve Devlet borçları a 

Âmme sektörüne ait borçlar : 
Âmme sektörüne ait borçların miktarı 1950 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir: 

İCMAL 

Devlet borçları 

A) Genel bütçe 

1 - Konsolide 
(iç borçlar) 
(Dış borçlar) 

31/5/1950 
vaziyeti 

749 964 028 
466 140 020 

31/10/1958 
vaziyeti 

797 173 920 
715 321 880 

II - Dalgalı 
(îç borçlar) 
(Dış borçlar) 

1 216 104 048 1 512 495 800 
350 169 484 368 768 853 

14 199 455 85 084 877 

364 368 939 453 853 730 

A. Yekûnu 1 580 472 987 1 966 349 530 

B) Katma ve diğer bütçeler : 

Konsolide 

II - Dalgalı 

(îç borçlar) 
(Dış borçlar) 

(îç borçlar) 
(Dış borçlar) 

B. Yekûnu 
A + B Genel Yekunu 

721 723 015 
135 850 161 

157 473 176 
479 962 700 
79 291 229 

559 253 929 
716 827 105 

2 297 300 092 

275 703 669 
226 655 444 

502 359 113 
894 954 851 
195 840 543 

1 090 795 304 
1 593 154 414 
3 559 503 947 

Bu taM'oda dış borçlar İhalen iner'i reisim kura göre lıesabedilmiş olup tediyesi mal ihracı sure
tiyle yapılan 'kredilerde tatbik edilecek ihraç primi alacaklıların ımu'bayaa eyliyeeekleri mal cinsine 
göre tahavvül edeceği ve şimdiden tes'bit edilenıiyeceği cihetle 3 1 . X . 1958 tarihindeki Devlet 
borçları vaziyetinin mezkûr yeni kur üzerinden inaesi mümkün görülmemiştir. 

Tablonun tetkikinden 'de anlaşılacağı 'veçhile, mülhak (bütçeli idareler, iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve diğer teşekküllerin Hazine kefaleti ile aldıkları (borçlar ile birlikte Devlet borçlarının umumi 
yekûnu 31 Mayıs 1950 tarihinde 2 milyar 297 milyon lira iken 3 1 . X . 1958 tarihinde 8 milyar 559 
milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr 3 milyar 559 milyon liralık borcun 1 milyar- 966 milyon liralık kısmı umumi muvazene
ye taallûk 'etmektedir. ÖBunun 1 milyar 512 milyon lirası 'konsolide ve 453 milyon lirası dalgalı ıborç 
mahiyetindedir. 1950 yılına nazaran konsolide iç (borçlarda görülen 47,2 milyon liralık artış, 12fı 
milyon liralık 1953 istikrazı ile 1955 ve 1956 yıllarında yapılan 50,58 ve 75 milyon liralık iç istik, 
razların neticesidir. Konsolide dış borçlardaki 249,1 ımilyon liralık yükselme ise Marshall Yardım 
Plânı çerçevesi dâ(h «Ünde Birleşik Amerika'dan alınan kredilerle Milletlerarası imar ve Kalkınma 
Bankasından yapılmış (Oİan istikrazlardan tevellüdeylemektedir. 
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Dalgalı boııçlardalki artış, mütaalup yıl bütçelerine konudan taıhsisattan ödenmek üzere 'hususi 

kanunlarına tevfikan mütaahhitlere ita edilen bonolardan ve 'banka ve orta'kli'kların ttenmiye gayesiyle 
Hazineye yatırdıkları paralar karşılığında verilen plasman hmıolariyle 'Millî Korunma Kanununun 
tatbikatından meydana gelmiştir. • 

Evvelki bahislerde mufassalan izah olunduğu veçhile umumî muvazene sahasında yapılan bu 
borçlanmalar ile karayolları, sulama tesisleri, köy yolları ve köy içme suları, liman, iskele ve barı 
naklar; köprüler, elektrik santralleri, hastaneler, sağlık merkezleri, köy okulları inşa ve tesis,edil
miştir. 

Mülhak bütçeli idareler İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazine kefaletiyle aldıkları borçlarda 
1950 yılına nazaran vâki 876,3 milyon liralık artı;-; karayolları, Devlet Demiryolları, Devlet Su iş
leri, Denizcilik Bankası, Emlâk Kredi Bankası, PTT, Etibank, Sümerbank, Türk Havayolları ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi teşekkül ve müesseselerce yapılan yatırımların finansmanı ile ilgili
dir. Ayrıca Sınaî Kalkınma Bankasının hususi sektörün sınai faaliyetlerinin finansmanına yardım 
etmek üzere Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından Hazine kefaletiyle akdettiği 18 milyon 
dolarlık dış. istikrazı da bu rakam dâhilinde ır.ütalâa etmek lâzımdır. 

Böylece 1950 yılından Temmuz 1958 tarihine kadar geçen devre zarfında millî istihsal gücü
müzün artırılmasına matuf olarak yapılan milyarlarca liralık yatırımlar yanında borçlarımızın ar
tışı tamamiyle mutedil bir seyir takibetmiş bulunmaktadır. 

1950 ve Temmuz 1958 tarihlerindeki devlet borcu miktarlarının Türkiye Millî geliri ve bütçe va
ridat rakamlariyle karşılıklı olarak tetkiki bu müşahedeyi ayrıca teyidetmektedir. 

Nitekim, Mayıs 1950 tarihinde 2 milyar 297 milyon lira olan devlet borcunun cari fiyatlarla ve 
birinci muvakkat rakam olarak 8 milyar 101 milyon lira ile ifade edilen 1949 yılı millî gelirine 
nisbeti % 28,3 olmasına mukabil Ekim 1958 deki 3 milyar '559 milyon liralık devlet borcunun, cari 
fiyatlarla ve birinci muvakkat rakam olarak halen elde mevcut 1957 yılının 31 milyar 479 milyon 
lira olan millî gelirine nisbeti % 11,3 dür. 

Ayni mukayese bahis mevzuu yılların bütçe varidat, rakamlariyle yapıldığı takdirde aradan 
geçen 8 yıl içinde devlet borçları külfetinin yatı yarıya hafiflediği görülür. 

Filhakika 1950 yılı devlet borçları yekûn ir mn aynı yıl bütçe varidat rakamına olan nispeti 
% 176 olduğu halde bu nispet 1958 yılı için °/c 79,5 e düşmektedir. 

Görülüyor ki, 1950 yılından bu yana devlet borçlarında kaydedilen artış, millî gelir ve bütçe 
varidatı rakamlarının inkişafı ile birlikte mülâhaza edilince borç yekûnunun hafiflemesi şeklinde 
tecelli etmektedir ki, bu netice Demokrat Parti hükümetlerinin âmme kredisi sahasında takibeyie-
diği politikanın itidal ve hassasiyetle yürütüldüğünün bir ifadesidir. 

Burada bir noktaya ehemmiyetle işaret eylemek isterim. Gerek umumi muvazene sahasında, 
gerekse mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri taralından yapılan yatırımlarda 
dahilden ve hariçten aktedilen istikrazlar ve temin olunan krediler kıymetli bir yardımcı rol ifa 
etmiş bulunmakla beraber bu yatırımların finansmanı için kendi kaynaklarımızdan tahsis edilen 
meblâğlar mezkûr borç rakamlarının kat kat fevkmdedir. 

Diğer taraftan, borçlanmalarda daha ziyade uzun vadeli istikraz ve krediler sağlanması yolu
na gidilmiş olup kısa vadeli kredilerin mâkul hadler dâhilinde tutulması noktası üzerinde ehemmi
yetle durulmuştur. 

Nitekim; 14 sayılı Karara ek 28 . V I I . 1958 tarihli kararname ile âmme sektörüne dâhil daire 
ve müesseselerin T. G. Merkez Bankasından temin edebilecekleri kredi miktarının umumi olarak 
tahdidedilmiş bulunması ile kısa vadeli iç kredilerdeki artış tamamiyle durdurulmuş bulunmak
tadır. • 

Bundan başka, dış krediler mevzuunda da, geçen Ağustos ayı başından itibaren, memleketi
mizde ittihaz edilen iktisadi ve malî istikrar tedbirlerine muvazi olarak tamamiyle yeni ve hayırlı 
bir safhaya girilmektedir. Filhakika, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Milletlerarası Para 
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Fonu ve Avrupa tktisadi iş Birliği Teşkilâtiyle yapılan anlaşmalar neticesi, istihsalimizin artı
rılması gayesine sarf edilmek üzere, memleketimizin iktisadi inkişafına yardım etmek arzusunu 
duyan mezkûr beynelmilel teşekküllerle dost ve müttefik Hükümetlerden 112:1ın vadeli büyük dış 
krediler temin olunmuştur. 

Diğer taraftan, bahis nıezuu anlaşmalarda, Amerika ve E. P. U. camiasına mensup memleket
lere transferi gecikmiş ve mütaakıp yıllarda vâdeleri gelecek boi*ç taksitlerinin, tediye mavaze-
nemiz üzerinde tazyik yapmıyacak şekilde uzun bir devreye talik ve tevzii keyfiyeti de derpiş 
edilmiş olup 'halen bu mesele üzerinde yapılan müşterek çalışmalar müsait bir seyir takibet-
mektedir. • 

Devlet borçları üzerindeki bu izahatın sonunda Hazine muameleleriyle ilgili olarak da şunu 
ifade etmek isterim ki, 4,5 milyarlık bir bütçenin istilzam ettiği tediyeler," yurdun her köşesinde 
hiçbir aksaklığa meydan verilmeden zamanında icra olunmuş ve Hazine bonolarının seyyaliyeti 
prensibine sadık kalınmıştır. 

KISIM : IV 

1959 Bütçe lâyihalarının tetkik ve tahlili 

1959 yılı bütçesinin kısa bir tahlilini yapmak ve bu bütçe ile istihdaf olunan gaye ve hedefle
rin tahakkukuna ne dereceye kadar hizmet edildiğini tesbit etmek faydalı olacaktır. 

Gerekçenin birinci kısmında da izah olunduğu üzere iktisadi inkişafta memleketimizin vâsıl ol
duğu merhale, kalkınmanın daha büyük bir emni yet ve selâmet içinde devamını ve elde olunan müs
pet neticelerin geniş halk kitlelerine daha âdil bir şekilde intikalini temin için birtakım şartla
rın teessüs ve idamesini lüzumlu kılmaktadır. Bu şartların teessüs ve idamesi ise, muvazeneli geliş
me şeklinde ifadesini bulan bir iktisadi ve malî po litikanm her zamandan daha fazla takip ve tatbi
kini istilzam etmektedir. Muvazeneli inkişaf veya gelişme mecmu kaynaklarla giderler arasında, 
samimî ve sıhhatli bir muvazenenin teessüsünü mevcut imkânların çeşitli ihtij^açlar arasında daha 
müessir bir şekilde tevezzüünü gerektirmektedir. 

Böyle umumi ve şümullü bir iktisadi muvazene ise her şeyden evvel millî hâsıladan büyük bir 
pay alan Devlet varidatiyle umumi talebin büyük bir nispetini temsil eden devlet sarfiyatı arasın
da sıkı bir rabıtayı, diğer bir ifade ile, samimî bir bütçe muvazenesini şart kılar. 

1959 yılı bütçesi, samimî, realist bir gelir tahminine dayanan ve sarfiyatta âzami tasarrufa ri
ayet eden bir zihniyetle hazırlanmış, muvazeneli bir program olarak Yüksek Meclise sunulmcştur. 
Bu malî program mal ve hizmet arzı üzerine talep fazlalığı şeklinde tazyikler icra eden enflâsyoncu 
temayüllere karşı müteyakkız bulunduğu kadar kifayetsiz talep şeklinde müstahsil kuvvetleri âtıl 
bırakan deflasyoncu tesirlerden de uzak olarak kaynakların tam kullanılması esasına dayanan sıh
hatli bir muvazeneyi istihdaf etmektedir. 

1959 yılı bütçesi, Hükümet Programında derpiş olunp tatbikine girişilen iktisadi tedbirler man
zumesinin mühim bir halkasını teşkil ettiğine hiç şüphe yoktur. 
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FASIL : I 

Masraf bütçeleri 

1959 yılı umumi ve mülhak bütçelerin masraf teklifleriyle varidat tahminleri yekûnu şöyledir 
Masraf Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

Umumi muvazene 
Mülhak bütçeler 

Yekûn 
Mülhak bütçelere Hazineden yapılan yar
dımlar tenzil (*) 

Umumi muvazene 
Mülhak bütçeler 

Masraf yekûnu 

Varidat yekûnu 

4 081 092 992 

268 492 188 

4 349 585 180 

113 121 107 

4 236 464 073 
5 997 800 000 

249 803 155 

1 916 707 008 
1 231 128 709 

3 147 835 717 

1 136 696 635 

2 011 139 082 

6 247 €03 155 = Masraf yekûnu 

5 997 800 000 
1 499 620 897 

7 497 420 897 

1 249 817 742 

6 247 603 155 

6 247 603 155 

Bu rakamların da irae ettiği üzere denk olarak hazırlanan 1959 lâyihalariyle âmme hizmetleri 
için hükümetiniz (6 247 603 155) liralık tahsisat talebetmektedir. Bu miktar, 1950 yılının 
(1 554 692 290) liradan ibaret bulunan tahsisatından (% 301,80) nispetinde (4 693 010 865) 
lira, 1958 yılı bütçesi tahsisatından (% 35,02) nispetinde (1 620 717 504) lira fazladır. 

1959 yılı için talebolunan miktarla, 1950 ve 1958 yılları için kabul olunan tahsisatlar, cari ve 
yatırım masrafları olarak tefrik ve mukayese edildiği takdirde şu nispet ve neticeleri vermek
tedir. 

Sene 

1950 
1958 
1959 

(Mülhak 
bütçeler dâhil) 

Bütçe rakamları 

1 554 692 290 
4 626 885 651 
6 247 603 155 

Cari masraflar 

1 275 634 355 
3 090 503 160 
4 236 464 073 

Yatırımlar 

279 057 935 
1 536 382 491 
2 011 139 082 

Bütçelerde 
yatırım nispeti 

% 17,95 
% 33,20 
% 32,18 

İktisadi kalkınma ye çoğalan nüfusla müterafik olarak artan içtimai ihtiyaçlar, genişliyen âmme 
hizmetleri devlet eliyle daha büyük çapta harcamaları lüzumlu ve zaruri kılmaktadır. 

Bütçelerimizin topluluk ihtiyaçlarını daha tatminkâr bir şekilde karşılamaya, âmme hizmetleri
nin tam ve kâmil bir surette ifaya müsait inkişaflar kaydettiğini memnuniyetle müşahede etmekte
yiz. 

(*) Umumi muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar, mükerrerliğe meydan vermemek 
için mukayeselerde yekûnlardan düşümiiştür. 
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Filhakika 1950 yılında (1.554) milyon liraya baliğ olan bütçeler yekûnu % 301,80 nispetinde 

bir artışla 1958 yılında (4.627) milyon liraya ve % 35,02 nispetinde bir a,rtışla 1959 da (6.248) 
milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu nispet ve rakamlar, son 8 yıl zarfında yurt müdafaasının birkaç misli daha takviye olundu
ğunu, maarif ve sağlık hizmetlerinin birkaç misli genişletildiğini, daha fazla sayıda mektep ve has
tanenin halk hizmetine girdiğini, artan sayıda öğretmen ve doktorun halk hizmetinde vazife aldı
ğını ve nihayet içtimai ve iktisadi kalkınmanın maddi şartlarını teşkil eden daha fazla sayıda yol, 
liman, baraj, silo gibi temel tesislerin kurulduğunu ve faaliyete geçildiğini ifade etmektedir. 

1959 yılında yatırımların umumi masraflar içindeki nispeti (% 32,18) dir. Bu da yatırımların son 
8 senede vâsıl olunan yüksek seviyelerde yürütülmesinde Demokrat Parti hükümetlerinin azimli 
bulunduğunun bir delilini teşkil etmektedir. Nüfusun süratle artması, milletimizin bir an evvel mu
asır medeni milletler camiasında kendisine lâyık mevkii ihrazı zarureti muvacehesinde yatırım gay
retlerinin aynı ölçüde ve hattâ daha fazlasiyle idamesi lüzumu aşikârdır. 

Bu mukayeselerden sonra 1.959 bütçe lâyihalarının : 
A) Umumi Muvazene, , 
B) Mülhak bütçeler, 
O) Hizmet grupları, 
itibariyle tetkik ve tahliline girişilecektir. 

A) Umumi Muvazene : 
Muvazenei Umumiye kanun lâyihasının 1 ve 2 ne i maddeleriyle 1959 yılı için teklif olunan mas 

raf ve tahminî varidat rakamları şöyledir. 
Masraf : 

Cari 4 081 092 992 
Yatırım 1 916 707 008 

Yekûn 
Varidat 

5 997 800 000 
5 997 800 000 
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Bu rakamların 1950 ve 1958 bütçeleriyle mukayesesi şu neticeyi vermektedir. 

Masraf : 
a) 195Ö rakamları ile mukayese : 

Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1959 4 081 092 992 1 916 707 008 5 997 800 000 
1950 1 226 218 294 260 990 269 1 487 208 563 

^_ ^_ v_ 
Artış miktarı 2 854 874 698 1 655 716 739 4 510 591 437 
Artış nispeti % 232,9 % 634,5 % 303,4 

b) 1958 rakamları ile mukayese : 
Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1959 4 081 092 992 1 916 707 008 5 997 800 000 
1958 2 980 024 563 1 495 527 837 4 475 552 400 

Artış miktarı 1 101 068 429 421 179 171 1 522 247 600 
Artış nispeti % 36,9 % 28,2 % 34,0 

Varidat : 
Yıl 

1959 5 997 800 000 
1950 1 313 269 563 

Artış miktarı 4 684 530 437 
Artış nispeti % 356,7 

Yıl 

1959 5 997 800 000 
1958 4 470 552 400 

<_ 
Artış miktarı 1 522 247 600 
Artış nispeti . % 34,0 

Muyazenei ıımumiyeye dâhil dairelerin bütçelerinde yer alan tahsisatın 1950 den itibaren inkişaf 
seyri, mütaakıp tablolarda gösterilmiştir, 
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A/l Oari 

D a i r e l e r 1950 1954 1955 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum K. 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası îk. îşb. Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafia Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Sıh. ve İç. Mua. Vekâleti 
Güm. ve İnh. Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Devlet Meteoroloji İş. U. Md. 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
Sanayi Vekâleti 
Bas - Yay. ve Tura. U. Md. 
İmar ve İskân Vekâleti 
Toprak ve İskân U. Md. 

14 341 225 
996 307 

2 043 451 
3 402 549 

.1 048 067 
2 770 198 
2 874 720 
6 481 740 

46 519 093 
.437 674 274 

20 275 353 
33 809 879 
39 840 752 
11 966 201 
1 000 773 

87 529 318 
203 467 178 
165 749 477 : 

7 199 563 
4 362 659 

57 208 336 
19 100 917 
34 746 686 
2 241 428 
2 983 962 
l 545 529 

10 962 184 
4 076 475 
. -..,,- . 

20 001 474 
929 141 

2 910 994 
3 408 506 
1 031 594 
2 260 191 

11 550 926 
19 366 002 
69 565 220 

558 460 000 
24 108 537 
43 215 138 
50 710 455 
19 233 106 
. 940 825 

155 143 954 
239 076 845 
235 443 337 

6 870 941 
6 783 368 

105 593 179 
22 947 079 
52 141 853 
3 452 833 
3 415 982 
2 399 765 
9 329 412 
7.028 460 

—; 
16 019 759 

22 437 685 
1 484 132 
3 477 717 
4 253 105 
1 311 872 
4 838 840 

15 225 497 
25 395 402 
82 295 595 

653 466 538 
29 790 623 
55 153 324 
64 699 974 
23 306 915 

1 026 150 
196 964 002 
263 279 202 
322 572 907 

8 445 174 
8 382 225 

132 445 785 
29 156 683 
63 000 328 
4 361 470 
4 050 333 
3 419 801 

11 157 300 
10 748 796 

— 
17 220 952 

Yekûn 1226218 294 1 693 338 876 2 063 368 337 
,• 5 = . • • • • ••> •• = g = ' :„"• • , ' ' ' " , i ' ı g a a 

Not: Sayfa ebadının müsaidolmaması dolayısiyle 1951 - 1953 senelerine ait 
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1956 

23 131 395 
1 607 782 
.3 779 512 
4 432 719 
1 470 778 
4 020 226 
21 156 661 
30 243 998 
103 985 625 
723 193 000 
34 567 992 
73 991 019 
74 313 730 
23 840 466 
1 115 800 

227 049 011 
292 777 641 
384 780 144 
9 408 847 
8 691 021 

152 846 850 
35 895 056 
84 011 585 
5 438 444 
3 752 532 
3 853 358 
9 184 370 
11 881 503 
—' 

15 289 054 

2 369 710 119 
'. ,,nx'..-—r=rrx=sr=r: 

* 1957 

23 428 363 
1 685 482 
4 654 857 
5 056 422 
1 766 182 
4 247 103 
23 232 635 
32 548 534 
105 942 375 
874 518 100 
39 384 623 
82 306 204 
102 447 285 
26 247 941 
1 226 690 

273 890 845 
321 527 052 
439 986 098 
10 047 956 
9 016 094 

173 099 914 
21 225 727 
101 856 778 
6 128 029 

" 3 885 134 
3 978 194 
9 200 970 
14 782 506 
— 

16 059 091 

2 733 377 184 

1958 

26 635 712 
1 961 400 
4 662 958 
5 964 350 
L 811 819 
4 339 615 
24 431 136 
33 548 012 
110 591 720 
873 811 656 
41 696 258 
88 822 506 
105 563 323 
30 430 248 
1 214 390 

417 271 594 
331 413 504 
476 554 258 
10 084 314 
7 302 414 

185 576 149 
21 477 378 
111 250 811 
6 828 445 
4 410 701 
4 087 286 
16 635 385 
1.5 534 160 
— 

16 113 061 

2 980 024 563 

1959 

27 195 602 
2 227 259 
4 855 889 
9 113 443 

m 1 977 995 
6 078 876 
24 656 631 
38 725 493 
137 331 536 

1 067 511 656 
45 526 429 
98 730 335 
150 957 045 
102 821 147 
3 511 081 

830 002 284 
425 965 978 
536 954 136 
12 268 261 
12 491 480 
249 209 684 
24 072 483 
155-850 311 
7 580 880 
8 713 196 
4 687 059 
32 100 511 
21 677 721 
3 532 180 
34 766 411 

4 081 092 992 

rakamlar cetvelden çıkarılmıştır, 
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D a i r e l e r 1950 1954 1955 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro U. Md, 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti. 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum K. 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası Ik. Işb. Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafia Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Sıh. ve iç. Mua. Vekâleti 
Güm. ve Inh. Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Devlet Meteoroloji iş. U. Md. 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
Sanayi Vekâleti 
Bas - Yay. ve Turz. U. Md. 
imar ve iskân Vekâleti 
Toprak ve iskân U. Md. 

Yekûn 

1 
20 

1 
1 

125 

11 
82 

111 500 
10 000 

9 000 
10 000 
— 
2 001 

38 000 
60 000 

836 501 
563 330 
— 

035 001 
200 000 
104 500 
— 

553 542 
— 

076 606 
623 659 

18 500 
4 050 786 

624 84Q 
10 821 502 

194 200 
476 301 
_ 
20 500 

550 000 
—. 
— 

260 990 269 

534 880 
20 500 

192 000 
62 500 
— 

150 000 
—-

782 775 
9 776 500 

41 540 000 
425 000 

1 675 000 
1 300 000 

128 000 
— 

355 474 950 
— 

32 167 386 
68 753 501 

5 674 000 
24 233 000 
2 046 225 

19 070 906 
305 001 
495 000 
— 

20 229 000 
8 873 000 

— 
1 227 000 

595 136 124 

1 502 000 
45 000 

1 070 000 
87 500 
— 

570 000 
— 

764 775 
7 473 500 

71 540 062 
267 000 

2 846 000 
1 974 124 

755 000 
15 000 

566 851 036 
—, 

49 785 386 
112 206 001 

5 627 000 
20 018 096 
2 636 500 

22 322 010 
365 001 
207 950 

15 000 
1 000 

7 053 000 
• — 

1 361 000 

877 358 941 

Not: Sayfa ebadının müsaidolmaması dolayısiyle 1951 • 1953 senelerine ait 
Bu cetvel Maliye bütçesinde yer yer alan taşıt mubayaası ile Nafıa büt 
suretiyle hazırlanmıştır, 
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Yatırımlar 

1956 1957 1958 1959 

. 3 264 000 
45 000 
125 000 
20 000 

370 001 
— 

.750 000 
9 818 500 
61.807 000 

— 
1 125 002 
1 374 125 
550 000 

620 971 925 

50 303 386 
151 186 000 

615 250 
19 049 446 
2 347 500 
25 947 544 

147 002 
118 001 
. — 
1 000 

2 743 351 

2 555 000 

955 264 033 

1 361 000 
45 000 
25 000 
39 000 

120 000 
— 

2 695 000 
5 741 500 
60 521 500 

812 000 
4 945 002 
7 624 001 
1 000 000 

869 734 952 

78 870 387 
165 786 001 

811 250 
24 041 596 
1 809 501 

v 37 269 890 
307 002 
247 001 
500 000 
1000 

5 850 351 

3 137 741 

1 273 295 675 
3=1 S3= =:— T",— 

1 275 861 
20 001 
25 000 

1 140 000 

t 70 000 
25 000 
20 000 
531 500 

82 433 500 
— 

2 400 001 
8 424 001 
1 607 000 

987 383 850 

63 345 386 
302 393 732 

6 250 
2 645 896 
1 609 501 
26 909 160 

324 600 
252 002 

1 
5 627 000 
4 115 351 

2 943 244 

1 495 527 837 
—%.- -. t .=:—^ s: 

4 991 703 
80 000 
440 000 

14 250 500 

370 000 
500 000 
395 000 

1 518 000 
78 733 500 
1 026 000 
8 465 001 
12 974 001 
5 141 400 

1 225 621 341 

68 122 886 
372 155 738 

76 250 
4 650 000 
3 103 000 
46 238 640 

337 001 
396 002 
— , 

8 107 000 
14 466 350 
40 252 873 
4 294 822 

1 916 707 008 

rckaııüar cetvelden çıkanlmtstır, 
cemide yer alan inşaata ait tahsisatlar kendi bütçelerinden mütalâa edilmek 
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D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divam Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
istatistik Umum Müdürlüğü 
Diyanet işleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum K. 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası îk. tşb. Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafia Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Sıh. ve îç. Mua. Vekâleti 
Güm. ve înh. Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Devlet Meteoroloji î§. U. Md. 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
Sanayi Vekâleti 
Bas - Yay. ve Twrz. U. Md. 
tmar ve îskân Vekâleti 
Toprak ve îskân U. Md. 

Yekûn 

1950 

14 452 725 
1 006 307 
2 052 451 
3 412 549 
1 048 067 
2 7̂ 72 199 
2 912 720 
6 541 740 

48 355 594 
458 237 604 
20 275 353 
34 844 880 
41 040 752 
12 070 701 
1 000 773 

213 082 860 
203 467 178 
176 826 083 
89 823 222 
4 381 159 

61 259 122 
19 725 757 
45 568 188 
2 435 628 
3 460 263 
1 545 529 

10 982 684 
4 626 475 
— 
— 

1487208 563 

1954 

20 536 354 
949 641 

3 102 994 
3 471 006 
1 031 594 
2 410 191 

11 550 926 
20 148 777 
79 341 720 

600 000 000 
24 533 537 
44 890 138 
52 010 455 
J9 361 106 

940 825 
510 618 904 
239 076 845 
267 610 723 
75 624 442 
12 457 368 

129 826 179 
24 993 J04 
71 212 759 
3 757 834 
3 910 982 
2 399 765 

29 558 412 
15 901 460 

— 
17 246 759 

2 288 475 000 
•r.—.-,',- . . . r— 

A/l, A/2 

1955 

. 23 939 685 
1 529 132 
4 547 717 
4 340 605 
1 311 872 
5 408 840 

15 225 497 
26 160 177 
89 769 095 

725 006 600 
30 057 623 
57 999 ?H 
66 674 098 
24 061 915 
1 041 150 

763 815 038 
263 279 202 
372 358 293 
120 651 175 
14 009 225 

152 463 881 
31 793 183 
85 322 338 
4 726 471 
4 258 283 
3 434 801 

11 158 300 
17 801 796 

~~. 
18 581 952 

2 940 727 278 
•;r:—a—r-:rr- •••v, -

Not: Sayfa ebadının müsaidohnamast dolaymyle 1951 - 1953 $enehmıe ait 
Bu cetvel Maliye bütçesinde yer alan taşıt mubayaası ile Nafıa büt 
suretiyle hazırlanmıştır. 
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Yekunu 

1956 1957 1958 1959 

26 395 395 
1 652 782 
3 904 512 
4 452 719 
1 470 778 
4 390 227 
21 156 661 
30 993 998 
113 834 125 
785 000 000 
34 567 992 
75 116 021 
75 687 855 
24 390 466 
1 115 800 

848 020 936 
"292 777 641 
435 083 530 
160 594 847 
9 306 271 

171 896 296 
38 242 556 
109 959 129 
5 585 -446' 
3 870 533 
3 853 358 
9 185 370 
14 624 854 

• ' . . — 

17 844 054 

J 24 789 363 
1 730 482 
4 679 857 
5 095 422 
1 766 182 
4 367 103 
23 232 635 
35 243 534 
111 683 875 
935 039 600 
40 196 623 
87 251 206 
110 071 286 
27 247 941 
1 226 690 

1 143 625 797 
321 527 052 
518 856 485 
175 833 957 
9 827 344 

197 141 510 
23 035 228 
139 126 6Ş8 
6 435 031 
4 132 135 
4 478 194 
9 201 970 
20 632 857 

• — • 

19 196 832 

27 911573 
1 981 401 
4 687 958 
7 104 350 
1 811 819 

V 4 409 615 
24 456 136 
33 568 012 
111 123 220 
956 039 600 
41 696 258 
91 222 507 
113 987 324 
32 037 248 
1 214 390 

1 404 655 444 
331 413 501 
539 899 644 
312 478 046 
7 308.664 

188 222 045 
23 086 879 
138 159 971 
7 158 045 
4 662 703 
4 087 287 
22 262 385 
19 649 511 

_ 
' 19 056 305 

32 187 305 
2 307259 
5 295 889 
23 363 943 
1 977 995 
6 448 876 
25 156 631 
39 120 493 
138 849 536 

1 146 245 156 
46 552 429 
107 195 336 
163 931 046 
107 962 547 
3 511 081 

2 055 623 625 
425 965 978 
605 077 022 
384 423 999 
12 567 730 
253 859 684 
27 175 483 
202 088 951 
7 917 881 
9 109 198 
4 687 059 
40 207 511 
36 144 071 
43 785 053 
39 061 233 

3 324 974 152 4 006 672 859 4 475 552 400 5 997 800 000 
' . . : • •- t . . ; s = • . , , . . . , ' • , ' ' . ı . " ' ',' : ••, i ' ' t ' . , 1 . , , ı • . . . 

rakamlar cetvelden çıkarılmıştır. 
çesinde yer alan inşaata ait tahsisatlar L-endi bütç<hrinclç:ı mütalâa 
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B) MtÖhak bütçeli daireler : 

1959 yılı bütçe lâyihalariyle talebolunan tahsisat yekûnu mülhak bütçeli daireler için 
268 492 188 lirası cari, 1 231 128 709 lirası da yatırım masrafları olmak üzere ceman 1 499 620 897 
liradır. 

Muvazenei Umumiyeye dâhil daireler bütçelerinde görülen inkişaf, 1950 - 1959 itibariyle mülhak 
bütçeli idarelerde de müşahede olunmaktadır. 

Mülhak Büt 

Daireler 1950 1954 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
•istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları iş. Umum Müd. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

7 815 949 
7 325 797 
10 704 731 
3 126 566 

943 601 
6 162 946 

.— 
1 123 752 
22 572 457 
14 520 037 
3 051 225 

77 347 064 

A/l Cari 
6 930 500 
13 713 839 
14 850 149 
6 626 713 

1 132 000 
7 292 345 
4 348 284 
1 316 721 
20 011 115 
19 279 675 
2 295 346 

98 126 687 

A/2 Ya 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları iş. Umum Müd. 
Petrol Dairesi Reisliği 

722 051 
75 503 

3 655 000 
649 846 

50 401 
47 140 432 

— 
81 001 

15 576 000 
1 316 503 
İ 035 000 

__ 

2 472 500 
2 912 151 
5 148 000 
4 780 300 

_ 
189 917 072 
89 278 915 

442 999 
15 144 909 
2 758 580 
1 135 000 

— 

Yekûn 70 301 737 308 020 426 
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celi Daireler 

1955 1956 1957 1958 1959 

masraflar 
9 186.675 

17 454 567 
18 102 972 
9 836 149 

1 122 001 
10 602 150 
9 010 000 
1 5ip 874, 

23 903 080..... 
23 744 810 
3 194 527 

— 
.669 457 

14.404 147 
19 480 348 
20 829 087 
11 771.601 

1 929 161 
10 884 763 
8 846 734 
1 693 207 
27 593 599 
29 150 163 
3 880 991 
6 511 371 
913 252 

18 686 300 
20 5 95 939 
22 728 426 
13 369 605 

1 668 155 
14 534 106 
12 159 578 
1 695 014 
29 270 910 
33 293 171 
4 181 757 
9 346 322 
906 015 

11 548 050 
24 222 536 
24 074 446 
14 972 249 
7 179 517 
1 924 498 
14 362 682 
12 206 836 
1 717 434 
30 541 760 
38 270 703 
4 480 942 

10 830 581 
1 025 128 

12 472 900 
28 08 148 
27 358 454 
16 958 084 
11 128 312 
2 321 726 
23 324 401 
29 189 264 
1 906 631 
42 171 845 
51 411 982 
6 221 197 
13 782 056 
1 407 188 

128 337 262 157 888 424 182 435 298 197 357 392 268 492 188 

tınmlar 

685 000 
451 501 
540 000 
633 000 

.—-

500 000 
808 001 
290 000 
993 735 
285 753 
556 000 
088 750 

15 562 000 
1 850 189 
4 550 000 
4 563 000 
5 235 000 

481 671 424 
385 760 743 

310 000 
27 479 651 
10 798 003 

905 000 
4 907 500 

19 488 000 
2 022 000 
2 467 000 
4 633 001 
6 163 000 

607 709 705 
479 805 001 

310 000 
73 250 000 
16 366 002 
1 555 000 
17 360 000 

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 

— 

3 573 000 
3 422 502 
8 049 001 
6 143 000 

331 845 864 
210 850 995 

435 000 
20 006 484 

, 4 445 504 
729 000 

2 100 001 

516 922 151 591 600 311 805 831 740 943 592 540 1 231 123 709 
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A/l, A/2 

Mülhak Büt 

Daireler * 1950 1954 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İş. Umum Mtid. 
Petrol Dairesi Reisliği 

8 538 000 
7 401 300 

14 359 734 
3 776 412 

— 
994 002 

53 303 378 
— 

1 204 753 
38 148 457 
15 836 510 
4 086 225 

—, 
—. 

9 403 000 
16 625 990 
19 998 149 
11 407 013 

— 
1 132 000 

191 239 417 
93 627 199 

1 759 720 
35 186 024 
22 038 255 
3 730 346 

— 
— 

Yekûn 147 648 801 406 147 113 
"• ı f, ı S ı ı m ıi" S 5 

Not: Bu cetveldeki 1950 rakamları 195i - 1959 (A/l) ve (A/2) tasnifine göre tanzimedil 
Sayfa ebadının müsaidolmaması dolay isiyle 1951 •1953 senelerine ait rakamlar cet 
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Yekûn 

seli Daireler 

1955 

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 

,— 
669 457 

645 259 413 

. ̂ .î:.—..,..„.., 

1956 

17 977 147 
22 902 850 
28 878 088 
17 914 601 

„ 

1 929 161 
342 730 627 
219 697 689 
2 128 207 
47 600 083 
33 595 667 
4 609 991 
8 611 372 
913 252 

749 488 735 

1957 

22 371 300 
25 047 440 
27 268 426 
20 002 605 

— 
1 668 155 

431 034 106 
344 967 579 
1 985 014 
53 264 645 
42 578 924 
4 737 757 
12 435 072 

906 015 

988 267 038 

1958 

27 110 050 
26 072 725 
28 624 446 
19 535 249 
12 414 547 
1 924 498 

496 034 106 
397 967 579 
2 027 434 
58 021 411 
49 068 706 
5 385 942 
15 738 081 
1 025 128 

1 140 949 902 

1959 

31 960 900 
30 830 148 
29 825 454 
21 591 085 
17 291 312 
2 321 726 

631 034 106 
508 994 265 
2 216 631 

115 421 845 
67 807 984 
7 776 197 
31-142 056 
1 407 188 

1 499 620 897 

•mistir, 
velden çıkarılmıştır. 
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D a i r e l e r 

Vakıflar U. Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul T. Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi U. Md. 
Karayolları U. Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri U. Md. 
Hudut ve Sahiller Sıh. U. Md. 
inhisarlar U. Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Ç. U. Md. 
Devlet Hava Mey. îş. U. Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

1958 bütçesi 

11 548 050 
24 222 536 
24 074 446 
14 972 249 

• 7 179 547 
1 924 498 

14 362 682 
12 206 836 

1 71.7 434 
30 541 760 
38 270 703 
4 480 942 

10 830 581 
1 025 128 

A / l 

1959 bütçe 
teklifi 

12 472 900 
28 808 148 
27 358 454 
16 958 084 
11 128 312 

2 321 726 
23 324 401 
29 189 264 

1 906 631 
42 171 845 
51 441 982 

6 221 197 
13 782 056 

1 407 188 

Fazlası 

924 850 
4 585 612 
3 284 008 
1 985 835 
3 948 765 

397 228. 
8 961 719 

16 982 428 
189 197 

11 630 085 
13 171 279 

1 740 255 
2 951 475 

382 060 

Mülhak 

Noksanı 1958 bütçesi 

Yekûn 197 357 392 268 492 188 71 134 796 

15 562 000 
1 850 189 
4 550 000 
4 563 000 
5 235 000 

481 671 424 
385 7C0 743 

310 000 
.27 479 651 
10 798 003 

905 000 
4 907 500 

943 592 510 

Hazine 

Vakıflar U. Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul T. Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi U. Md. 
Karayolları U. Müdürlüğü 
Devlet Su işleri U. Md. 
Hudut ve Sahiller Sıh. U. Md. 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Hava Mey. İş. U. Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

621 150 
20 575 256 
20 450 000 
11 507 333 
7 149 544 
• 1 488 497 
12 212 681 
10 881 834 

1 992 500 

86 878 795 

658 725 
25 843 147 
22 908 452 
12 233 083 
1.0 503 311 
2 160 725 
21 174 400 
17 639 264 

113 121 107 

37 575 
5 267 891 
2 458 452 
725 750 

3 353 767 
672 228 

8 961 719 
6 757 430 

28 234 812 

1 992 500 

1 992 500 

12 000 000 
1 850 189 
4 550 000 
4 563 000 
5 235 000 

481 671 424 
385 760 743 

200 000 
2 000 000 
4 907 500 

902 737 856 

NOT: Sayfa ebadının müsaidolmamast dolay'isiyle 1951 - 1953 senelerine ait rakamlar cetvelden 
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bütçe 

A/2 

1959 bütçe 
teklifi 

19 488 000 
2 022 000 
.2 467 000 
4 633 001 
6 163 000 

607 709 705 
479 805 001 

310 000 
73 250 000 
16 366 002 
1 555 000 
17 360 000 

* 
1 231128 709 

Fazlası 

3 926 000 
171 811 

70 .001 
928 000 

126 038 -281 
94 044 258 

45 770 349 
5 567 999 
650 000 

12 452 500 

289 619 199 

^ 
Noksanı 

2 083 

2 083 

000 

000 

/— 

1958 bütçesi 

27 110 050 
26 072 725 
28 624 446 
19 535 249 
12 414 547 
1 924 498 

496 034 106 
397 967 579 
2 027 434* 
58 021 411 
49 068 706 
5 385 942 
15 738 081 
1 025 128 

1140 949 902 

A/l + 
1959 bütçe 
teklifi 

31 960 900 
30 830 148 
29 825 454 
21 591 085 
17 291 312 
2 321 726 

631 034 106 
508 994 265 
2 216 631 

115 421 845 
67 807 984 
7 776 1.97 
31 142 056 
1 407 188 

1 499 620 897 

A/2 

Fazlası Noksanı 

4 850 850 
4 757 423 
1 201 008 
2 055 836 
4 876 765 
397 228 

135 000 000 
111 026 686 

189 197 
57 400 434 
18 739 278 
2 390 255 
15 403 975 

382 060 

358 670 995 

yatırımları 

16 000 000 
2 022 000 
2 467 000 
4 633 001 
6 163 000 

607 709 705 
479 805 001 

50 000 
2 000 000 
15 846 928 

4 000 000 
171 811 

70 001 
928 000 

126 038 281 
94 044 258 

10 939 428 

2 083 000 

12 621 150 
22 425 445 
25 000 000 
16 070 333 
12 384 544 
1 488 497 

493 884 105 
396 642 577 

200 000 
2 000 000 
6 900 000 

16 658 725 
27 865 147 
25 375 452 
16 866 084 
16 666 311 
2 160 725 

628 884 105 
497 444 265 

50 000 
2 000 000 
15 846 928 

4 037 575 
5 439 702 
375 452 
795 751 

4 281 767 
672 228 

135 000 000 
100 801 688 

8 946 928 

150 000 200 000 50 000 150 000 

1136 696 635 236 191779 2 233 ÖOO 989 616 651 1249 817 742 260 351091 150 000 

mk<xnbmş£w. 



Hazine tarafından mülhak bütçelere yapılan yardımlar 

D a i r e l e r 1950 1954 1955 1956 1957 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Umum Md. 
Karayolları Umum Md. 
Devlet Su İşleri Umum Md. 
Hudut ve Sah. Sın. U. Md. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri U. Md. 
-Devlet Hava Mey. iş. U. Md 
Petrol Dairesi Reisliği 

3 194 700 
6 532 000 
12 210 000 
3 230 000 

— 
894 000 

53 303 374 
— 

251 000 

— 

— 

1 380 000 
15 138 970 
18 471 249 
10 577 770 

— 
778 975 

189 739 417 
92 626 194 

200 000 

— 

— 

1 725 000 
19 514 567 
22 679 022 
15 478 907 

— 
910 399 

317 499 997 
161 834 000 

350 000 

— 

. 
94 455 

5 737 000 
19 892 402 
26 348 086 
15 444 762 

— 
1 468 074 

341 030 624 
218 362 107 

350 000 

.— 

859 000 
500 000 

8 777 000 
21 861 531 
24 620 000 
16 575 235 

— 
1 436 368 

428 884 105 
338 642 577 

200 000 

2 000 000 

6 900 000 
565 000 

Yefcân 79 615 074 328 912 575' 540 086 347 629 992 055 850 461 816 

NOT: Sayfa ebadtntn müttaidolmamast doUy isiyle 1951 • 1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkarümiş 
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Umumi ve mülhak bütçeli dairelere 1959 yılı için cari ve yatırun olarak teklif olunan 

(6 247 603 155) lira tahsisatın 1950 ve 1958 bütçe rakamlariyle mukayesesi şu neticeleri vermek
tedir : 

Artış nispeti 
Artış miktaıı 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1959 
1950 

Artış nispeti : 
Artış miktarı : 

1959 
1958 

4 236 464 073 
1 275 634 355 

2 960 829 718 
% 232,1 

Cari masraflar 

4 236 464 073 
3 090 503 160 

2 011 139 082 
279 057 935 

1 732 081 147 
% 620,7 

Yatırımlar 

2 011 139 082 
1 536 382 491 

6 247 603 155 
1 554 692 290 

4 692 910 865 
% 301.9 

Yekûn 

6 247 603 155 
4 626 885 651 

1 145 960 913 474 756 591 1 620 717 504 
% 37,00 % 31,54 % 35,02 

O) Bütçelerin hizmet grupları itibariyle tetkik ve tahlili: 
Tahsisatın başlıca hizmet grupları itibariyle sureti tevezzüü ilişik tablolarda gösterilmiştir. 



Faaliyet sahalaıı 1950 

Büyük hizmet grupları itibariyle Devlet masrafları 
(Umumi Muvazene) 

1954 1955 1956 1957 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınırdı 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

55 787 492 
182 140 132 
123 
68 
499 
98 
198 

3 226 

3 
11 

221 
21 

3 

260 

59 
193 
123 
289 

047 484 
301 021 
849 281 
393 857 
699 027 

218 294 

960 786 
286 609 

— 
521 475 
063 330 

— 
158 069 

990 269 

748 278 
426 741 
047 484 
822 496 

520 912 611 
98 
201 

393 857 
857 096 

1 487 208 563 

101 925 957 
257 778 887 
167 053 020 
83 597 719 
621 016 440 
126 475 447 
335 491 406 

1 693 338 876 

24 433 000 
53 077 837 

— 
473 177 287 
42 845 000 

— 
1 603 000 

595 136 124 
Cari 

126 358 957 
310 856 724 
167 053 020 
556 775 006 
663 861 440 
126 475 447 
337 094 406 

2 288 475 000 

Cari masraflar 
128 588 985 
354 294 231 
192 763 374 
106 808 697 
731 046 110 
131 491 237 
418 375 703 

2 063 368 337 

148 487 050 
417 077 686 
224 502 504 
126 646 727 
809 961 827 
137 580 668 
505 453 657 

2 369 710 119 
Yatırımlar 

20 368 096 
72 585 388 

— 
708 790 771 
73 516 186 

— 
2 098 500 

877 358 941 

13 399 446 
75 952 889 

• — 

799 170 820 
63 183 125 

— 
3 557 753 

955 264 033 
masraflar ve yatırımlar yekûnu 
148 957 081 
426 879 619 
192 763 374 
815 599 468 
804 562 296 
131 491 237 
420 474 203 

2 940 727 278 

161 886 496 
493 030 575 
224 502 504 
925 817. 547 
873 144 952 
137 580 668 
509 011 410 

3 324 974 152 

168 413 930 
475 035 898 
235 932 112 
169 911 142 
985 765 144 
157 244 552 
541 074 406 

2 733 377 184 

24 241 596 
104 295 239 

. — 
1 066 161 586 

68 149 501 
— 

10 447 753 

1 273 295 675 

192 655 526 
579 331 137 
235 932 112 

1-236 072 728 
1 053 914 645 
157 244 552 
551 522 159 

4 006 672 859 

2 

1 

1 

1 
1 

4 
NOT : Sayfa ebadının müsaidolmaması dolayısiyle 1951 -1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkar-ümış 



Faaliyet sahaları 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

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 

221 521 475 

49 456 511 
78 527 051 

114 246 632 
47 592 302 

289 822 496 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 
(Umumi Muvazene) 

1954- . 1955 1956 1957 

15 850 850 
49 175 014 

8 707 735 
9 864 120 

35 725 500 
101 758 084 
246 264 456 
89 429 247 

Cari masraflar 

19 278 660 
65 012 810 
9 869 113 
12 648 114 

17 613 571 
79 984 191 
12 443 491 
16 605 474 

83 597 719 106 808 697 126 646 727 
Yatırımlar 

24 019 500 
176 853 494 
410 195 300 
97 722 477 

19 106 185 
236 185 216 
461 437 865 
82*441 554 

473 177 287 -708 790 771 799 170 820 
Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

18 685 244 
116 121 478 

19 590 988 
15 513 432 

169 911 142 

30 804 000 
374 266 631 
551 250 751 
109 840 204 

51 576 350 
150 933 098 
254 972 191 
99 293 367 

556 775 006 

43 298 160 
241 866 304 
420 064 413 
110 370 591 

815 599 468 

36 719 756 
316 169 407 
473 881 356 
99 047 028 

1 066 161 586 

49 489 244 
490 388 109 
570 841 739 
125 353 636 

925 817 547 1 236 072 728 

NOT : Sayfa ebadının müsaidolmaması dolay isiyle 1951 -1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkarılm 

§ 



Faaliyet sahaları 1960 

Büyük hizmet grupları itibariyle Devlet masrafları 
- (Mülhak bütçeler) 

1954 1955 1956 1957 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme . 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

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 

— 
65 789 985 

— 
— 

1 

70 301 737 

1 483 051 
26 506 264 

9 295 150 
86 276 836 

— 
253 000 

23 834 500 

1 655 375 
35 047 182 

8 504 643 
30 029 897 

— 
— 

28 889 590 

98 126 687 

442 999 
12 844 451 

— 
294 736 976 

— 
— 
— 

308 020 426 

Cari masraflar 
1 899 383 

45 891 619 
9 535 777 
42 094 897 

— 
— , 

28 921 586 

128 337 262 
Yatarımlar 

435 000 
15 785 002 

— • 

500 655 149 
—. 
— 

47 000 

516 922 151 

2 120 283 
53 449 997 
10 689 890 
54 183 623 

— 
— 

37 444 631 

157 888 424 
I 

435 00© 
17 614 503 

t — 
573 550 808 

— 
— 
—' 

591 600 311 
Cari masraflar ve yatarımlar yekûnu 

2 098 374 
47 887 633 

8 504 643 
324 766 873 

—. 
* — 

22 889 590 

2 328 383 
61 676 621 
.9 535 777 

542 750 046 
— 
i 

28 968 586 

2 555 283 
71 064 500 
10 689 890 

627 734 431 
— 
— 

37 444 631 

2 249 003 
57 346 120 
11 581 851 
68 094 665 

— 
— 

43 163 659 

182 435 298 

290 000 
15 624 501 

— 
789 917 239 

— 
— 
— 

805 831 740 

2 539 003 
72 970 621 
11 581 851 

858 011 904 
— 
— 

43 163 659 

1 

Yekûn 147 648 801 406 147 113 645 259 413 749 488 735 988 267 038 1 
NOT : Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 

Sayfa ebadının müsaidolmaması dolayısiyle, 1951 -1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkarılmı 



Faaliyet sahaları 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

1950 

Başlıca faaliyet sahalan itibariyle İktisadi kalkınma masrafları 
(Mülhak bütçeler) 

1954 1955 1956 1957 

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 

86 276 836 

19 174 938 
6 779 60G 
4 075 353 

30 029 897 

15 144 909 
72 072 495 
183 947 072 
23 572 500 

294 736 976 

Cari masraflar 

23 303 531 
10 027 297 
8 764 069 

29 079 606 
16 519 214 
8 584 803 

42 094 897 54 183 623 
Yatırımlar 

23 031 995 
141 435 304 
311 997 850 
24 190 000 

500 655 149 

20 006 484 
195 395 459 
333 945 865 
24 203 000 

573 550 808 
Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

15 144 909 
91 247 433 
190 726 678 
27 647 853 

324 766 873 

23 031 995 
164 738 835 
322 025 147 
32 954 069 

542 750 046 

20 006 484 
224 475 065 
350 465 079 
32 787 803 

627 734 431 

33 373 533 
22 838 486 
11 882 646 

68 094 665 

23-993 735 
321 569 753 
419 58S 750 
24 765 001 

789 917 239 

23 993 735 
354 943 286 
442 427 236 
36 647 647 

858 011 904 1 

NOT : Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 
Sayfa ebadının müsaidölmamast dolayısiyle, 1951 -1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkarılmış 



Faaliyet sahaları 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

1950 

57 019 543 
185 780 396 
132 342 634 
81 934 498 

499 849 281 
98 646 857 

220 061 146 

Büyük hizmet grupları itibariyle Devlet masrafları 
(Umumi Muvazene •+: Mülhak bütçeler) 

1954 1955 1956 1957 

103 581 332 
260 699 556 
175 557 663 
104 047 057 
621 016 440 
126 475 447 
357 500 996 

Cari masraflar 
130 482 368 
357 387 957 
202 299 151 
138 010 913 
731 046 110 
131 491 237 
445 937 834 

150 607 333 
424 988 862 
235 192 394 
164 134 458 
809 961 827 
137 580 668 
536 961 288 

170 662 933 
483 513 385 
247 513 963 
215 975 876 
985 765 144 
157 244 552 
575 196 065 

Yekûn 1 275 634 355 1 748 878 491 2 136 655 570 2 459 426 810 2 835 87i 918 
Yatırımlar 

Sıhhat 3 960 786 24 675 999 20 453 096 13 484 446 24 331 596" 
Maarif 11 286 609 53 077 837 72 585 388 75 952 889 104 295 239 
Sosyal güvenlik • — — — —• — 
İktisadi kalkınma 239 589 410 483 540 893 729 348 570 828 865 .809 1 101 382 074 
Müdafaa 21063 330 42 845 000 73 516 186 63 183 125 68 149 501 
Borç ödeme — —- — — — 
Umumi idare 3 157 800 1 603 000 2 145 500 3 557 753 10 447 753 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Bore ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

279 

60 
197 
132 
321 
520 
S8 

. 223 

1 554 

057 

980 
067 
342 
523 
912 
646 
218 

692 

935 

329 
005 
634 
908 
611 
857 
946 

290 

605 

128 
313 
175 
587 
663 
126 
359 

2 354 

742 

257 
777 
557 
587 
861 
475 
103 

621 

729 
Cari 
331 
393 
663 
950 
-±Lt\) 

447 
996 

220 

898 043 
masraflar 

150» 935 
429 973 
202 299 
867 354 
804 562 
131 491 
448 083 

3 034 699 

740 
ve yatır 
464 
345 
151 
483 
296 
237 
334 

310 3 

985 044 022 
lîîîlar yekûıra 
164 091 779 
500 941 751 
235 192 394 
993 000 247 
873 144 952 
137 580 668 
540 519 041 

444 470 832 

1 

1 
1 

A 
•4-

308 

19 
587 
247 
317 
053 
157 
585 

144 

606 

994 
808 
513 
357 
914 
244 
643 

478 

163 

529 
624 
963 
950 
645 
552 
818 

081 
NOT : Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 

Sayfa ebadının müsaidolmıaması d olay isiyle, 1951 -1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkarılm 



Faaliyet sahaları 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 
4 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madenci
lik, elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

1950 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 
(Umumi Muvazene + Mülhak bütçeler) 

1954 1955 1956 1957 

15 089 500 
47 661 772 
8 580 593 
10 602 633 

81 934 498. 

49 943 011 
47 987 102 
104 669 628 
36 989 669 

239 589 410 

65 032 511 
95 648 874 
113 250 221 
47 592 302 

321 523 908 

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 

Cari masraflar 

19 278 660 
88 316 341 
13 567 729 
16 848 183 

17 613 571 
109 063 797 
19 777 945 
17 679 125 

138 010 913 164 134 438 
Yatırımlar 

47 051 495 
182 148 798 
399 820 800 
100 322 477 

39 112 669 
241 359 720 
462 678 866 
•85 714 554 

18 685 244 
149 495 011 
26 234 119 
21 561 502 

215 975 876 

54 797 735 
382 108 384 
551 250 751 
113 225 204 

483 540 893 729 343 570 828 865 809 1 101 382 074 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

66 721 259 
174 601 616 
244 871 134 
101 393 941 

587 587 950 

66 330 155 
270 465 139 
413 388 529 
117 170 660 

867 354 483 

56 726 240 
350 423 517 
482 456 811 
103 393 679 

73 482 979 
531 603 395 
577 484 870 
134 786 706 

993 000 247 1 317 357 950 1 

NOT : Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 
Sayfa ebadının müsaidolmaması dolay isiyle, 1951 -1953 senelerine ait rakamlar cetvelden çıkarılmış 
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1. Sağlık hizmetleri: 
Umumi Muvazeneye dâhil dairelerde mülhak bütçeli idarelerin 1959 bütçe lâyihalarına, sağlık 

işleri için konulan tahsisat 267 425 455 lira olup bunun % 90,7 nispetindeld*242 465 455 lirası cari 
masraflara bakiyesini teşkil eden 9,03 nispetindeki 24 9G0 000 lirası da yatırımlara aittir. 

Bu tahsisatın 1950 ve 1958 yılları rakamları ile karşılaştırılması, bu sahadaki inkişafı gösterme 
bakımından faydalı olacaktır. 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Yüı 

1959 
1950 

Yılı 

1959 
1958 

Cari masraf i ar 

242 465 455 
57 019 543 

V. 

185 445 912 
% 325,2 

Cari masraflar 

242 465 455 
179 100 049 

63 365 406 
%35,4 

Yatırımlar 

24 960 000 
3 960 786 

V . V . . . 

20 999 214 
% 530,2 

Yatırımlar 

24 960 000 
18 330 896 

6 129 104 
%33,4 

Yekûn 

267 425 455 
60 980 329 

206 445 126 
% 338,5 

Yekûn 

267 425 455 
197 430 945 

69 994 510 
% 35,5 

1950 senesini takibeden 8 yıl zarfında bu sahada ceman 1 107 333 746 liraya varan tahsisatın 
ve "bununla müterafik olarak yapılan çalışmaların müspet neticelerini .aşağıdaki tablolarda, muka
yeseli bir şekilde açıkça görmek mümkündür. 

Umumi sağlık müesseseleri 

1. Sağlık merkezleri sayısı 
2. Hastane sayısı 
3. Boğum ve çocuk bakımevi 
4. Mevcut yatak sayısı : 

a) Sağlık merkezlerinde 
fb) DeVlet hastanelerinde 
c) Doğum ve çocuk bakımevlerinde 
ç) (Belediyelere ait hastanelerde 
d) İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

5. Yatarak tedavi görenler 
6. Ayakta tedavi görenler 
7. Röntgen muayenesi 
8. Lâboratuvar muayenesi 

1950 

16 
39 
16 

161 
7 329 
710 

1 934 
1 504 

125 725 
852 632 
123 398 
223 411 

1958 
(Eylül sonu) 

340 
152 
26 

3 410 
16 695 
2 250 
2 356 
3 742 

439 360 
3 118 885 
231 000 
567 789 

Görülüyor ki, umumi sağlık (müesseselerinde vatandaşların hizmetine arz olunan yatak sayısı 
1950 de 11 638 den 1958 de 28 453 e yükselmiş bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile bu 2 mislinden 
fazla foir artış ifade «der. 

Mezkûr sağlık müesseselerinde tedavi görenler ise 1950 de 1 325 166 dan 1958 Eylül sonu îtiba-
ıfâfie 4 357 034 e yani 3,3 misline çıkmış bulunmaktadır. 
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a) Verem mücadelesi: 

Bu afetle mücadele sahasında bir taraftan hastaların tecrîdedilmesi, dispanser ve pavyonlarda 
tednvisi B. C. G. aşısı tatbiki gibi yapılan direkt mücadeleler. Diğer taraftan iktisadi gelişmenin 
vatandaşlara bahşettiği daha iyi yaşama şartları sayesinde hastalığın sosyal bünyemizdeki tahri
batı durdurulmuş ve sirayet pahası, müessir tedbirlerle bu afeti yok edebilecek derecede daral
tılmış bulunmaktadır. 

Bu sahada girişilen faaliyet aşağıdaki tabloda mukayeseli bir şekilde gösterilmiştir. 
1958 

1950 (Eylül sonu) 

1. Verem hastahane ve pavyonları 
2. Yatak sayısı 
3. Tedavi görenler (Ayakta) 
4. B. C. G. aşısı tatbikatı 
5. Röntgen muayenesi (Kadyoskopi, radyoloji) 
6. Lâboratuvar muayenesi 

b) Trahom mücadelesi: 

Daha ziyade Cenup vilâyetlerimizde vatandaşlarımıza arız olan bu hastalıkla mücadeleye geniş 
çaptaki taramalarla, hastahaneler ve dispanserlerdeki sürekli çalışmalarla ve nihayet köylerimize 
kadar götürülen tedavi istasyonlarında vatandaşlar tedaviye tâbi tutularak, ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Trahomla yapılan mücadelelerin neticeleri aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak gösterilmiştir: 

7 
1 097 

122 018 
170 918 
127 353 

2 910 

93 
9 000 

256 233 
383 511 
259 852 
146 871 

1950 1958 

1. Disapnser sayısı 
.2. Köy tedavi istasyon sayısı 
3. Kontrola tâbi nüfus sayısı (Milyon olarak) 
4. Muayene edilenler 
5. Trahomlu nispeti 
6. Tahsisat (TL. 1 000) 

40 
115 
4,5 

19 165 
33 

490 

50 
305 
5,6 

198 895 
8,7 
794 

Bu rakamların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile Cenup bölgesinde taramaya tâbi tutulan 
nüfusun 1950 de % 33 ü bu hastalığa musap iken girişilen azami gayretlerin ve, müsbet çalışma
ların bir neticesi olarak bu nipet 1958 yılında % 8,7 ye düşürülmüştür. 

c) Sıtma mücadelesi : ' 

Kısa bir zaman evvel, vüsat bir kısmını tehdit eden ve sayısız iş gücünü muattal bırakan 
sıtma âfetine karşı mücadeleye devam olunmaktadır. Bu sahada şarfedilen gayretlerin vüf'at 
ve şümulü ile inkişaf seyri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

1950 1958 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Savaşa dâhil şehir nüfusu (Milyon) 
Savaşa dâhil köy nüfusu (Milyon) 
Savaşa dâhil köy sayısı 
Sâf D. D. T. (Ton) 
Sıtmalıların nispeti (%) 
Tahsisat (TL. 1 000) 

3,7 
5,3 

11 742 
109 
22,4 

2 800 

5,5 
8,7 

17 776 
1 062 

0,04 
4 425 
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Yukardaki rakamların tetkikinde, sıtma savaşına dâhil bölgelerdeki nüfus sayısının bir yıldan 

diğerine milyonlarca arttırılarak sıtmalılar nispetinin de % 22,4 den % 0,04 e düşürüldüğü ve 
böylece bir zamanlar Ege medeniyetlerini yok eden sıtma âfetinin tam bir mağlubiyete uğratıl
dığı görülmektedir. 

Sâri hastalıkların sirayet sayısını tahdit ve hastalığa musabolanlarm süratle tedavisi mevzuunda 
elde edilen neticeler sağlık dâvasının yeni ve mütekâmil şekilde ele alınması imkânını bahsetmiştir. 
Bu cümleden olmak üzere koruyucu tababet programının tatbikine girişilmiştir. 

2. Maarif hizmetleri : 

İlk, orta, teknik ve yüksek öğretimi içine alan Maarif hizmetleri için 1959 bütçe lâyihaları ile 
istenilen tahsisat 734 558 950 liraya baliğ olmaktadır. Bunun cari masraflar ve yatırımlar itiba
riyle bölünüşü ve 1950 - 1959 yılları tahsisat rakamları ile mukayesesi aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1959 
1950 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Yılı 

1959 
1958 

* Artış miktarı 
Artış nispeti 

Para ile ifade edilen bu hizmet gelişmesi daha reci ölçülere yani yıldan yıla okul, öğrenci ve öğret
men sayısını gösteren rakamlara döküldüğü zaman bu faaliyet kolunda kaydedilen terakkinin vüsati 
daha müşahhas olarak belirir. 

a) tik öğretim : 

Okul sayısı 
öğretmen sayısı 
öğrenci sayısı 
öğretmen okulu 
öğretmen okulu 
öğretmen okulu 

sayısı 
öğretmen sayısı 
öğrenci sayısı 

1950 

12 511 
27 144 

1 460 598 
8 

95 
1 825 

1957 — 1958 

20 775 
50.905 

2 279 201 
47 

929 
18 605 

Yukardaki tablo nüfus artışına muvazi olarak okul çağma gelen çocuk sayısında vukubulan artı
cın icabettirdiğinden daha fazla sayıda yeni okulların hizmete konulmuş olduğu görülmektedir. 

Her köyü bir okula kavuşturmak ve okuma çağma gelen her çocuğa asgari ilk tahsil imkânı bahş
etmek yolundaki gayretlere devam olunmaktadır. Elde olunan neticeler, cesaret verici olmakla bera
ber hızla artan nüfus muvacehesinde tatminkâr olmaktan henüz uzaktır. Bunun içindir ki, Hüküme
timiz ilk tahsil mevzuuna hususi bir ehemmiyet atfetmiş ve bu mevzuun kısa birz aman zarfında kül
liyen halli için şümullü bir program üzerinde çalışmalara başlamıştır. Yakın istikbalde bu progra
mın tatbiki için Hükümetimiz Yüksek Meclisten salâhiyet istihsali talebinde bulunacaktır. 

Oari masraflar 

609 934 712 
185 780 396 

424 154 31.6 
% 228,3 

Cari masraflar 

609 934 712 
531 973 885 

77 960 827 
% 14,7 

Yatırımlar 

124 624 238 
11 286 609 

113 337 629 
% 100,4 

Yatırımlar 

124 624 238 
110 595 921 

14 030 312 
% 12,9 

Yekûn 

734 558 950 
197 067 005 

537 491 945 
% 272,7 

Yekûn 

734 558 950 
642 567 811 

91 991 139 
% 14,3 
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b) Orta öğretim : 

İlk tedrisat sahasında kaydedilen süratli gelişmelerin her yıl orta öğretim müesseselerine bir 
yıl .öncesinden daha geniş hacımda müracaatlerin yapılmasına âmil olmakta ve keyfiyet, mevcut orta 
tedrisat müesseselerini bir taraftan tevsi etmek zaruretini ihdas etmekte, diğer taraftan vatandaşla
rın hayata daha iyi hazırlanmak maksadiyle yeniden orta öğretim müesseseleri açmayı bir ihtiyaç 
olarak hissettirmektedir. 

Bu sahada her iki yönden girişilen faaliyetlerden elde olunan neticeler, aşağıdaki tabloda muka
yeseli olarak gösterilmiştir. 

1950 1957 — 1958 

Liselerde : 
Lise sayısı 
öğrenci sayısı 
Ortaokullarda : 
Ortaokul sayısı 
öğrenci sayısı 
Ortaokul ve liselerde öğretmen 
sayısı 5 155 7 480 

c) Teknik öğretim : 

Her sahada, süratle kalkınma hareketinin yeter sayıda ve evsafta teknik elemanın mevcudiyetini 
ilk plânda şart kıldığı malûmdur. Bu keyfiyetinher hangi bir tesisi kurmak için lüzumlu makina 
ve teçhizat kadar önemli bulunduğu izahtan varestedir. 

Eriştiğimiz iktisadi merhalede, teknik öğretime süratli kalkınmaya muvazi bir ehemmiyet atfet
mek zarureti bugün için her zamandan daha çok önem kazanmış bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tablo 1950 yılından beri bu mevzuda sarf edilen gayretleri göstermesi bakımından ma
nalıdır. 

1950 1957-1958 

59 
18 257 

343 
58 675 

104 
40 108 

675 
188 554 

Kız sanat enstitüsü sayısı 
Akşam kız okulları sayısı 
Erkek sanat enstitüleri ve 
orta okulları sayısı 
Sanat ve meslek okulların
daki öğrenci sayısı 61 

47 
96 

64 

106 

83 
143 

112 

100 760 

Oku faaliyetlerinden ayrı olarak halkımızı meslekleriyle alâkalı teknik bilgilerle teçhiz etmek 
ve meslek sahibi olmak isteyenleri buna hazırlamak, okuma yazma öğrenmek istiyenlerin bu ar
zularına cevap vermek maksadiyle meslek ve halk eğitimi kurslarına da ehemmiyet verilmiştir. 
Bunun neticesinde 1950 de 270 den ibaret bulunan bu kursların sayısı, 1957 de 968 e ve 1958 de 
ise 1 097 ye yükselmiş, bu kurslara devam edenlerin sayısı ise, 1950 de 13 639 iken, 1958 de 
de 16 049 a çıkmıştır. 

Orta tahsili ikmal edenlerin yıldan yıla çoğalması yüksek tahsil müesseselerine olan ihtiyacı da 
artırmıştır. Bu fazla talebi karşılamak için, iki şehrimizde mevcut yüksek eğitim müesseselerini 
daha geniş «imkânlarla takviye etmek yanında, üniversite öğretimini memleketin diğer köşelerine 
götürmek zarureti de hasıl olmuştur, izmir'de Ege Üniversitesi, Erzurum'da bu yıl tedrisata açı
lan Atatürk Üniversitesi, ve kuruluş halinde bulunan Trabzon Teknik Üniversitesi bu ikişafm şim
dilik ulaştığı merhalelerdir. 
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Bunun yanında memleketimizin Orta - Doğu'da bir kültür merkezi olması keyfiyetinin nişanesi 

olarak Ankara'da Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kurulmuş olmasını burada ayrıca kaydet
mek icabeder. 

Bu genç müessesemiz, üç yıl gibi çok kısa bir zamanda süratle gelişmiş ve bu tedris yılma 
4 fakülte ve 350 taleb esiyle girmiştir. 

Akademik tahsilin memlekette kazandığı bu önemin diğer bir delili üniversite bütçelerinin 
yıldan yıla artan rakamlariyle de aksetmektedir. 

Şöyle ki üniversitelerimiz için 1959 bütçesiyle teklif edilen tahsisat 1950 yılma nazaran 4 misline 
yakın bir yekûna ulaşmış bulunmaktadır. 

1950 1959 

25 537 446 134 452 899 
Şu noktaya da işaret etmek icabeder ki, tahsisatın tamamına yakın bir kısmı, Hazine yardımı île 

karşılanmaktadır. 
Yardım miktarı 

1950 1959 

21 972 000 111 587 894 
Tahsisatın nispeti % 86,0 ' % 83,5 

Diğer taraftan yüksek öğretim müesseselerine devam edenlerin sayısında ve bu müesseselerdeki 
profesör, doçent sayısında yıldan yıla vukubulan artışları tatminkâr bir şekilde göstermektedir. 

3. Basili - Yaym ve Turizm faaliyeti : 

Millî kültürün memleket içinde ve dışında yayımı, tanıtılması mevzuu basın-yayın ve turizm fa
aliyetlerinin gayesini teşkil etmektedir. Bu faaliyetler, bir taraftan kültür münasebetlerine taallûk 
etmesi bakımından, maarif hizmeti çerçevesine girmekte, diğer taraftan tahsisen turizm sahasında 
iktisadi bir faktör olarak tezahür etmektedir. Filhakika turizm görülmiyen ihracat olarak millî eko
nomilerde vazgeçilmez bir unsur halinde gün geçtikçe daha çok önem kazanmakta, sermaye ve para 
hareketlerine sebebolması ve iç iş hacmim artırıcı rolü ile, millî ekonomide başlıbaşma bir istihsal 
şubesi olarak yer almaktadır. Diğer taraftan memleketin sistemli ve maksatlı bir tarzda inşasına 
âmil olmakla, halkının umumi kültür seviyesinin artmasına müessir bulunmakla, turizm, ekonomik -
sosyal kalkınma mevzuunda ön plânda tutulması gereken bir ehemmiyet iktisabetmiş bulunmaktadır. 

Bu sahadaki çalışmaların neticeleri memleketin her müsait köşesinde turistik tesisler halinde yük
selmektedir. Bu cümleden olarak, 1950 yılında, hususiyle dış turistlere tavsiye edilebilecek otellerin 
sayısı 90 iken 1958 yılında bu rakam 315 e yükselmiştir. Aynı şekilde oda sayısı, 3 000 den 8 647 
ye; yatak sayısı 7 200 den 20 000 e çıkmıştır. 

Memleketimize gelen turist sayısı ise mukayeseli olarak şöyle bir seyir takibetmektedir : 

Yıl . Gelen turistler 

1950 28 625 
1953 70 055 
1957 100 803 

Bugün en müessir bir halk eğitim vasıtası haline gelmiş olan radyo mevzuunda da mevcut verici 
istasyonları daha müessir hizmet görecek imkânlarla teçhiz ve yeni verici bölge istasyonları tesis et
mek istikametinde gayretler sarf edilmektedir. Şöyle ki; 1950 yılında 362 466 olan radyo miktarı 
1958 yılı Ağustos ayı itibariyle 1 153 155 i bulmuştur, 



— 77 — 
Diğer taraftan, basın-yayın ve turizm faaliyetlerini daha da inkişaf ettirmek gaVesiyle mevcut 

teşkilâtın günün şartlarına uygun olarak takviyesi ve genişletilmesi yoluna da gidilmiştir. Bu mak
satla 1957 yılında San - Fransisko'da Haberler Bürosu, Bağdad'da Basın Ataşeliği, Londra, Beyrut 
ve Kıbrıs'ta birer haberler bürosu, Karaşi'de bir Basın Ataşeliği ve 1958 yılında ayrıca Atina'da 
Basın Müşavirliği ile, Brüksel'de Basın Ataşeliği ihdas olunarak dış teşkilât takviye edilmiştir. 

4. Millî Müdafaa hizmetleri: 

1959 bütçe lâyihalariyle Millî Müdafaa hizmetleri için teklif olunan tahsisat, 19ö0 ve 1958 
yılları tahsisatlariyle. mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar Cari ınasraflar Yatırımlar Yekûn 

1950 499 849 281 21 063 330 520 912 611 
1958 988 196 047 90 857 501 1 079 053 548 
1959 1 245 b95 319 91 707 502 1 337 602 821-

1959 yılında Millî Müdafaa hizmetleri için ayrılan tahsisat 1950 ye nazaran % 156.8 nispetinde 
ve 1958 yılma nazaran ise % 24.0 nispetinde bir artış kaydetmektedir. 

Millî Müdafaa hizmetleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerika Birleşik Devletlerinden 
çeşitli manlar altında büyük çapta yardımlar sağlanmaktadır. Bu yardımlar, NATO Müşterek 
Enfrastrüktür programı gereğince memleketimizde yapılan askerî tesisler bedelleri ile birlikte 
Millî Müdafaa gayretlerimizi bütçeye mevzu tahsisat kadar takviye etmektedir. 

Dost ve müttefikimiz Birleşik Amerika Hükümetleri tarafından sağlanan yardımlar son gün
lerde klâsik silâhlar yanında atomik silâhları da ihtiva edecek şekilde genişletilmiştir. Bu suretle 
Türk. Silâhlı Kuvvetleri muasır ilmin ve tekniğin en ileri ve ezici harb vasıtalariyle teçhiz edilmiş 
bulunmaktadır. «^ 

Silâhlı kuvvetlerimizin bu modern harb vâsıtalarını şanlı mazisine lâyık bir suret ve şekilde 
maharetle kullanmasını temin ve kahraman askerlerimizin okuma yazma ve genel kültür seviyesini 
tezyit maksadiyle Birleşik Amerika Hükümetlerinin müzahareti ile Maarif Vekâleti ile de iştirak 
halinde ordu eğitimi programının tatbikatına başlanılmıştır. 

5. İktisadi kalkınma : 

1950 yılından beri bütçelerden iktisadi kalkınma işleri için ayrılan tahsisat, ilişik cetvellerde 
mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

1959 bütçe lâyihalariyle bahis mevzuu faaliyetler için umumi ve mülhak bütçelerle teklif edilen 
tahsisat yekûnu ceman 2 093 681 425 liraya baliğ olmaktadır. 

Endüstri, Ziraat, Münakalât, Nafıa gibi 4 grupa tahsis edilen meblâğların cari masraflar ve ya
tırımlar olarak 1950 ve 1958 yıllariyle mukayesesi şöyledir. 
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1950 ile mukayese : 

Yılı Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1959 
1950 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

1958 ile mukayese 
Yılı 

1959 
1958 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

365 511 038 
81 934 498 

283 576 540 
% 346,1 

Cari masraflar 

365 511 038 
238 661 214 

126 849 824 
% 53,2 

1 728 170 387 
239 589 410 

1 488 580 977 
% 621,3 

Yatırımlar 

1 728 170 387 
1 304 044 956 

424 125 431 
% 32,5 

, 2 

1 

2 
1 

093 681 425 
321 523 908 

772 157 517 
% 551,2 

Yekûn 

093 681 425 
542 706 170 

550 975 255 
% 35,7 

Yatırım masraflarının, yukarda dereedilen yıllara ait bütçelerden aldıkları hisselerin belirtilme
sinde bu sahaya atfedilen ehemmiyetin tebarüz ettirilmesi bakımından fayda vardır. 

1950 
1958 
1959 

Umumi ve mülhak 
bütçeler toplamı 

1 554 692 290 
4 626 885 651 
6 247 603 155 

İktisadi kalkın
maya matuf 
yatırımlar 

239 589 410 
1 304 054 956 
1 728 170 387 

Nispeti 

% 15,4 
% 28,2 
% 27,7 

iktisadi kalkınmaya matuf yatırımlar, 1950 bütçesinden ancak % 15 nispetinde bir hisse ala
bildikleri halde, ,mütaakıp yıllarda bu miktar, devamlı artış kaydederek bugün umumi ve mülhak 
bütçeler yekûnunun dörtte birini aşmıştır. 

İktisadi kalkınmaya raci masraflar adı altında toplanan hu mevzua dâhil endüstri, madencilik 
ve enerjiye, ziraata, münakalâta ve nafıaya cari ve yatırımlarla birlikte ayrılan tahsisat yekûn
ları ise, bahis mevzuu yıllarda §u miktarlara baliğ olmuştur. 

Endüstri, maden
cilik, enerji 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1950 

65 032 511 
95 648 874 

113 250 221 
47 592 302 

1958 1959 

83 358 430 
593 350 746 
707 948 177 
158 048 817 

149 984 695 
783 820 318 
950 786 529 
205 089 883 

Yekûn 321 523 908 1 542 706 170 2 093 681 425 

a) Endüstri, madencilik ve enerji : 

İktisadi kalkınmada hususiyle sanayileşmede bu unsurun en ön mevkii işgal ettiği malûmdur. 
Endüstri, madencilik ve enerji mevzuunun Devlet faaliyetlerine taallûk eden cepheleri geniş 

çapta iktisadi Devlet Teşekkülleri kanaliyle realize edilmektedir. Bu teşekküller tarafından ya
pılan büyük harcamaların Devlet bütçesinde yer almadığına işaret etmek lâzımdır. Gerekçenin 
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II ııci kısmında bu sektöre miitaallik hummalı ve verimli çalışmalar etraflı bir şekilde arz ve izah 
olunduğundan, burada mezkûr hizmetler için bütçelerimizde yer alan tahsisatı zikretmekle iktifa 
edilmiştir. 

1959 yılı bütcelerile bu hizmetler için teklif edilen tahsisat 149 984 695 liraya baliğ olmak
tadır. 

1950 ve 1958 bütçeleriyle aynı maksada tahsis edilen mebaliğin bununla mukayesesi de şöy
ledir. 

1950 
1958 
1959 

Cari masraflar 

15 089 500 
24 385 579 
44 942 195 

Yatırımlar 

49 943 011 
58 972 851 
105 042 500 

Yekûn 

65 032 511 
83 358 430 
149 984 695 

b) Ziraat işleri 

Zirai siyasetle ilgili çalışmaların büyük bir kısmı, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer müessese
ler kanaliyle yürütülmektedir. Bu faaliyetlerden umumi ve mülhak bütçelere isabet eden pay, tah
sisat teklifi olarak 1959 lâyihalariyle 783 820 318 liraya baliğ olmakta, bunun 232 749 148 lirası ca
ri ve 551 071 170 lirası da yatırını masrafları olarak ayrılmaktadır. 

Aşağıdaki tablo, bütçeler kanaliyle bu mevzuda yapılan harcamaları mukayeseli bir şekilde gös
termektedir : * 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Artış 
Artış 

miktarı 
nispeti 

Yılı 

1959 
1950 

Yılı 

1959 
1958 

Oari m 

232 
47 

185 
% ! 

asraf 

749 
661 

087 
388,3 

:1ar 

148 
772 

376 

Cari masraflar 

232 
164 

68 
% 

749 
728 

020 
41,3 

148 
264 

884 

Yatırımla r 

551 
47 

v 
503 
%: 

071 170 
987 102 

084 068 
1048,4 

Yatırımla r 

551 
428 

071 170 
622 482 

122 448 688 
% 28,6 

Yekûn 

783 
95 

688 
• % ' 

820 318 
648 874 

171 444 
719,5 

Yekûn 

786 
593 

820 318 
350 746 

190 469 572 
% 32,1 

Yukardaki mukayeselerden sonra bu sahada sarf edilen gayretlerin eriştiği merhaleleri tebarüz 
ettirmesi bakımından ziraatin çeşitli kollarında kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmekte fayda 
vardır. 

1. Tohum tevziatı : 
istihsal ve verimi yükseltmek için toprak ve iklim şartlarının arz ettiği hususiyetlere uygun ev

safta tohumla ekim yapılmadı mevzuu zirai politikanın başlıca hedeflerinden birini teşkil ettiği ma
lûmdur. 1956 ve 1957 yılında.dağıtılan tohum miktarı 212 928 tona baliğ olmaktadır. Bu rakam 1950 
ye tekaddüm eden son 10 sene zarfında dağıtılan miktarın dört misline muadildir. 

Son yıllarda çok hızlı bir gelişme kaydeden tekstil sanayiinin hammaddesi olan pamuk mahsu
lünü ıslah ve istihsalini artırmak için sarf edilen gayretler yanında, kaliteli tohumlu ekim yapmak 
mevzuu büyük bir hassasiyetle takibedilmektedir. 
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2. Toprak dağıtımı : 
Topraksız olan veya toprağı yeter derecede bulunmıyan çiftçilerin topraklandırılması ile bir

likte yurt ' topraklarının sürekli olarak işletilmesi, bunlar üzerinde düzenli işletmeler kurularak is
tihsalin ve verimin artırılması, köylünün hayat seviyesinin yükseltilmesi, nihayet köylerimizde 
mucttal iş gücüne yeni çalışma sahalarının açılması toprak dağıtımı politikasının başlıca iktisa
di - sosyal hedeflerini teşkil etmektedir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun meriyete girdiği 1945 yılından 1950 yılma 
kadar 320 köyde 20 208 çiftçi ailesine 908 860 dönüm arazi dağıtılmasına karşılık, 1958 yılının 
sadece Mart - Eylül ayları arasında 87 köyde 6 072 çiftçi ailesine 258 871 dönüm toprak ve mera 
tahsis edilmiştir. Halen 44 vilâyette, toprak komisyonları çalışmalarına hızla devam etmektedirler. 

3. Ziraat âlet ve makinaları : 
Ziraat, millî ekonomiye en büyük payı veren bir faaliyet kolumuzdur. Bu sektörde müdahale 

suretiyle istihsalin artırılması imkânı, ekiliş sahasının genişletilmesi ve randımanı yükseltici ted
birlere vabestedir. Bu ise ziraate daha geniş çapta sermaye yatırımlarında bulunmakla mümkün
dür. 1950 yılından beri Türk çiftçisini modern âlet ve makinalarla teçhiz etmek sahasında sarf 
edilen gayretler, istihsali bu yol ile artırma cephesinden muvaffak olmuş teşebbüslerdir. 

Aşağıdaki rakamlar, 1958 senesi iptidası itibariyle makina ve teçhizat olarak ziraat sahasında 
yapılan yatırımları göstermektedir. 

Ünite 1950 1958 

Traktör 
Traktör pulluğu 
Vanvey 
Mibzer 
Dizkarov 

. Harman mâkinası 
Biçer döver 

4. Ziraat kursları : 
1950 yılından itibaren bir taraftan ziraat teşkilâtına dâhil teknik elemanlar gerekli bilgilerle 

teçhiz için kısa süreli teknik eleman kursları açılmış, diğer taraftan çiftçilerimizi ve halkımızı dai
ma temas halinde oldukları zirai mevzularda tenvir gayesiyle halk kursları sayısı artırılmıştır. 

Ayrıca hayvancılık, tavukçuluk, arıcılık, ipek böcekçiliği sahalarının geliştirilmesi ve ıslahına 
matuf çalışmalara da ehemmiyet verilmiştir. 

5. Su işleri : 
Sulama, taşkınlıklardan koruma, bataklıkları kurutma, enerji istihsali gibi-zirai ve sınai kalkın

manın, bayındırlığın ve sağlık dâvasının vazgeçilmez bir unsuru olan su işlerinin lâyık olduğu 
ehemmiyetle ele alındığını kaydetmek icabeder. 

Enerji istihsali ile alâkalı çalışmaları da içine alan su işlerinde, başarılan işler hakkında gerek
çenin 2 nci kısmında esaslı malûmat verilmiştir. 

Sulamaya tâbi tutulan ekim sahalarının, kurutulan bataklıklarla taşkınlardan ve sellerden ko
runan arazinin genişlemesi, köy içme suyu dâvasının hal yoluna girmesi, yeraltı sularından istifa
de edilmesi, hidro - elektrik işlerinde muazzam tesislerin meydana getirilmiş olması, hiç şüphesiz ki, 
bu sahaya büyük tahsislerde bulunmuş olmanın ve bu yoldaki gayretlerin neticeleridir. 

Filhakika, 1950 yılında bu faaliyetler için bütçeden ayrılan tahsisatın sadece 18,5 milyon lira 
gibi cüzi^bir meblâğ olmasına karşılık, yıldan yıla bu miktarın süratle artırılarak 1958 de 405 567 579 
liraya çıkması ve 1959 da ise 518 094 265 liralık tahsisat teklifinde bulunulması, bu meseleye atfe
dilen ehemmiyeti göstermesi bakımından kayda şayandır. 

Aded 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 

6 281 
6 050 
375 

4 215 
2 633 
883 

1 133 

43 873 
48 214 
5 202 
14 307 
17 603 
3 072 
6 730 
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c) Münakale işleri : 
İktisadi kalkınmamızdaki ehemmiyeti derkâr bulunan ve kara, demir, deniz ve havayolları vo li

manlar gibi çeşitli cepheleriyle hususiyet arz eden münakale işleri için 1959 bütçeleriyle ceman 
954 786 529 lira teklif olunmaktadır. Bu meblâğın 1950 ve 1958 tahsisat rakamlariyle mukayesesi 
şöyledir. 

« 

' -

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

1. Karayolları: 

Yılı 

1959 
1950 

Yüı 

1959 
1958 

Cari masraflar 

43 705 821 
8 580 593 

35 125 228 
% 409,3 

Cari masraflar 

43 705 821 
27 902 252 

15 803 569 
% 56,6 

Yatırımlar 

911 080 708 
104 669 628 

806 411 080 
% 770,4 

Yatırımlar 

911 080 708 
680 045 925 

231 034 783 
%34,0 

Yekûn 

954 786 529 
113 250 221 

841 536 308 
% 743,1 

Yekûn 

954 786 529 
707 948 177 

246 838 352 
%34,9 

Gerek iktisadi ve içtimai hayatımızda, gerek millî menfaatimiz bakımından ehemmiyeti aşikâr 
olan karayolları mevzuu da Demokrat Parti hükümetleri tarafından bir dâva olarak ele alınmış 
ve tahakkuku için hiçbir fedakârlıktan kaçını lmamıştır. 

Filhakika 1951 - 1958 devresinde karayolları inşaatına tahsis edilen para 2 196 175 762 lira gibi 
yüksek bir rakama baliğ olmuştur. Bu paranın % 96,5 nispetinde 2 118 262 540 lirasının yatırımla
ra tahsis edümiş olması, mevzuu üzerinde nasıl büyük bir hassasiyetle durulmakta bulunduğunun 
bariz delilini teşkil eder. 1959 yılında tahakkuk ettirilecek yol programı için 23 324 401 lirası cari 
masraflara 607 709 705 lirası yatırımlara mahsus olmak üzere ceman 631 034 106 lira teklif olun
muştur. Bu meblâğın 1950 ve 1958 rakamlariyle mukayesesi şu neticeyi vermektedir. 

, 

' 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Yüı 

1959 
1950 

Yüı 

1959 
1958 

Cari masraflar 

23 324 401 
6 162 946 

17 161 455 
% 278,5 

Cari masraflar 

23 324 401 
14 362 682 

8 961 719 
% 62,4 

Yatırımlar 

607 709 705 
47 140 432 

v.... L _ 

560 569 273 
% 1189,1 

Yatırımlar 

607 709 705 
481 671 424 

126 038 281 
% 26,2 " 

Yekûn 

631 034 106 
53 303 378 

577 730 728 
% 1083,9 

Yekûn 

631 034 106 
496 034 106 

135 000 000 
% 27,2 
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Bu tahsislerle başarılan işler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1950 1958 

\raz ve kış geçit veren yollar (Km.) 1,7 465 39 700 
Balkım altındaki yollar ( » ) 19 166 45 760 
Asfalt yollar • ( » ) 1 624 6 000 
Mevcut ve hali inşadaki köprüler (Aded) 289 939 

2. Demiryolları : 

Demiryolu inşaatı için 1959 bütçesiyle derpiş olunan tahsisat 135 665 000 liradır. 
Demiryolu şebekelerimizin genişletilin esine matuf bu çalışmalar, müspet tesirlerini yolcu \re yül< 

nakliyatının arıtmasında göstermiştir. 

1950 1957 

Yolcu adedi (Milyon olarak)) 53,1 84,6 
» (kilometre ( » ) 2,515,5 5,140,6 

TJşya tonu ( » ) 11,8 19,4 
Safi ton Km. ( » ) 4,165,6 5,371,1 

Limanlar : 

Gerekçenin II nei kısmında bu safoada sarf edilen gayretler hakkında mufassal maJlûımat verilmiş 
ve varılan neticeler, rakamlarla ortaya konulmuş olduğundan burada bunların tekrarına gidi'lmi-
yerek sadece 1959 bütçesiyle tekl'iıf olunan tahsisatın 1.35 650 000 lira olaraik kaydi'yle ilktifa edil
miştir. 

4. Havayolları ve hava meydanları : 

Nafıa Vekâleti bünyesi içerisinde Hava Meydanları İnşaat Dairesi Reisliği tarafından bir 
program dahilinde meydana getirilen ve mevcutları ıslâh olunan milli ve beynelmilel karakter
deki hava meydanlarımızın ve nakliyat işleri uhdesine tevdi olunan Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığının faaliyetleri hakkında gerekçenin II ncı kısmında mufassal malûmat arz edilmiştir. 

Burada, 1956 yılı başında mülhak bütçeli bir idare olarak faaliyete geçen Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Umum Müdürlüğü çalışmalarının gittikçe genişlemekte olduğuna işaretle iktifa 
olunmaktadır. 

5. Nafıa iğleri : 

Nafıa işlerine ayrılan tahsislerden büyük bir kısmı, haddizazinde sağlık, maarif, ziraat, mü
nakale hizmetlerine mütaallik bulunması hasebiyle yukarda alâkalı kısımlar içerisinde mütalâa 
olunmuştur. Bunlar dışında kalan nafıa işlerine 1959 bütçe lâyihalariyle 205 089 883 lira teklif 
edilmektedir ki, bu 1958 tahsisatından 47 041 066 lira fazladır. 
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6 Sosyal güvenlik : 

Âmme hizmetlerini ifa eden personelin gelirlerini tezyide ve istikballerini teminat altına alma
ya matuf doğum ölüm ve emekli kesenekleri karşılıkları gibi yardımlarla emekli, dul ve yetim ma
aşları ve iskân masraflarını ihtiva eden sosyal güvenlik için 1959 malî yılında (340 727 695) lira
lık bir tahsisat talebolunmaktadır. 

Emekli, dul ve yetimlerinin hayat ve maişet seviyelerinde sıkıntıya mâruz bırakılmamalarmı 
temir. edecek tedbirlerin suratle istihsali hususundaki kararımızı burada memnuniyetle teyidetmek 
isteriz. 

7. Borç ödeme : 

Devlet borçları mürettebatını karşılamak üzere 1959 bütçe lâyıhalariyle 186 006 814 lira tah
sisat teklif edilmiştir. Bu hususta evvelce izahat verildiği için ayrıca tafsilâta lüzum görülme
miştir. 

8 Umumi idare giderleri: 

Buraya kadar izah ve tahlil yapılan hizmet gruplarının dışında alan Devlet faaliyetinin istil
zam ettirdiği masraflar, ayrı bir grup halinde «Umumi idare» giderleri olarak mütalâa olun
muştur. 

Bu hizmetler için 1959 yılı bütçe kanunları ile 1 287 599 995 lira tahsisat teklif olunmaktadır 

FASIL : IH 

Gelir bütçesi 

1959 malî yılında sağlanacak Devlet varidatı 5 997 800 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu 
miktar 1958 malî yılı gelir tahmini olan 4 475 552 400 liraya nazaran % 34,01 nispetinde 
1 522 247 600 lira bir fazlalık arz etmektedir. 1959 varidat bütçesinin mütalâasında aşağıdaki 
hususların bilhassa göz önüude bulundurulması gerekmektedir. 

1. 1955 -1958 yılları varidat tahminleri arasında 100 milyon lira olarak yer alan ve henüz tahsi
line imkân hâsıl olmamış bulunan Musul petrolü hissemiz , 1959 yılı varidat kalemleri arasından çı
karılmıştır. Mezkûr hissemizin durumu, bu yıl, Muvazenei Umumiye Kanunu metnine ithal olunan 
yeni bir hükümle tesbit olunmuştur. 

2. 6933 sayılı Kanuna müsteniden bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle 1 Mart 
1957 tarihinden itibaren alman Hazine hissesinin akar yakıtlar haricolmak üzere, tamamen kald' 
rılmasma dair olan kanun lâyihası Yüksek Meclise takdim olunmuştur. Aynı kanunun îcra Vekilleri 
Heyetine verdiği salâhiyete istinaden 5 . IX . 1958 tarih ve 4 - 10716 sayılı Kararname ile bir kısım 
maddelerden daha önce kaldırılmış olan Hazine hissesinin, bu lâyiha ile tamamen kaldırılması it
halât emtiası fiyatlarında esaslı bir ucuzluk temin edecektir. Bu sebeple Devlet gelirlerinde 1958 
tahminlerine göre en az 250 milyon lira ve 1959 primli kurları ve ithalât tahminlerine göre de 1 
milyar liralık bir azalma olacağına burada işaret etmek lâzımgelir. 

3. İnhisar maddeleri fiyatları üzerinde son defa yapılan ayarlamanın, 1959 varidat bütçemize, 
1958 yılma nazaran 150 milyon lira civarında bir fazla hâsıla sağlıyacağı tahmin olunmuştur. 
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1959 yılma ait 5 997 800 000 liralık varidat mııhammonatuım 1957 ve daha önceki yıllarda fiilen 

tahsil edilmiş olan Devlet gelirleriyle mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Bir evvelki yıla 1950 yılma 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

(Tahmin) 
( » ) 

Devlet vari
datı (1) 

1 300 032 997 
1 352 652 126 
1 651 820 719 
1 936 775 305 
2 184 548 625 
2 583 985 612 
2 949 382 749 
3 748 088 617 
4 475 552 400 
5 '997 800 000 

nazaran 
nispeti 

artış 
i % 

— 
4, 0 
22,12 
17,25 
12,79 
18,28 
14,14 
27,08 
19,40 
34,01 

nazaran artış 
nispeti % 

. 
4, 0 

27, 0 
48, 9 
68, 3 
98,76 

126,86 
188,30 
244,26 
361,35 

Yukardaki tablo, Devlet varidatının, ekonomik gelişmemize muvazi olarak yıldan yıla muntazam 
artışlara mazhar olduğunu ve 1959 malî yılma ait Devlet varidatı tahminlerin 1950 yılma nazaran 
% 361,38 nispetinde 4 684 530 437 lira fazlalık arz ettiğini göstermesi bakımmdan da ayrıca şayanı 
dikkat bulunmaktadır. Kısa sayılabilecek bir devre içerisinde Devlet varidatında elde olunan bu ge
lişmede, vergi sistemimizin konjonktürü ve millî gelir artışını yakından takibedebilecek bir şekilde 
ıslah edilmiş olmasından başka gerek hususi sektörde gerekse âmme sektöründe girişilmiş olan ge
niş iktisadi cihazlanma hareketlerinin; istihsal, istihlâk ve istihdam hacmini, iş imkânlarını ve bin-
netice ferdî ve millî geliri artırması gibi amillerin müessir bir rol oynadığı şüphesizdir. 

Varidat bütçemize dâhil başlıca gelirk aynaklarmdan 1959 yılında sağlanacağı umulan varidat 
ile içinde bulunduğumuz 1958 yılma ait muhammenat ve aynı kaynaklardan ]950 yılında fiilen ya
pılmış olan tahsilat aşağıdaki cetvelde mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

(1) 1950 - 1956 yıllan tahsilatı Hazine katı mizanlarından, 1957 yı
lına ait miktar ise tahsilat hesaplarından alınmıştır. 
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1950 1958 1959 

Gelirin çeşidi 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
ithalde ve dâhilde alman İstihsal Vergisi 
Banka ve Sigorta muameleleri Vergisi 
Akar yakıtlardan alman İstihsal Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Gümrük Vergisi 
Şeker İstihlâk Vergisi 
Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu Harçları 
Tekel safi hasılatı 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dola-
yısiyle alınacak Hazine hissesi. 

yılı tahsilat (1) 

209 204 000(2) 
25 966 000(2) 

243 383 000(3) 
18 319 000 
31 792 000(4) 
15 250 000 

120 043 000 
116 073 000 
99 252 000 
33 695 000 
11 075 000 
82 269 000 

— 

yılı tahmini 

1 150 000 000 
145 000 000 
680 000 000 
145 000 000 
145 000 000 

60 000 000 
200 000' 000 
250 000 000 
258 450 300 
175 000 000 
72 000 000 

359 427 100 

350 000 000 

yılı tahmini 

1 500 000 000 
160 000 000 

1 360 000 000 
215 000 000 
150 000 000 
90 000 000 

700 000 000 
300 000 000 

.348 000 000 
215 000 000 

80 000 000 
423 475 000 

100 000 000 

Bu münasebetle varidat tahminlerimizin, zirai ve sınai gelişmemiz, ticaret sahasının çeşitli kol
larında müşahede edilen inkişaflar, ithalât ve ihracat hacmımıza ve bu kaynaklardan sağlanan 
vergilerimize müessir bilcümle âmiller, nüfus ve mükellef adedindeki artışlar, devlet masrafları 
ve benzeri ölçüler gibi bütün objektif esas ve unsurların nazarı itibara alınması suretiyle ve bü
yük bir itina ve titizlikle yapılmış olduğuna bilhassa işaret etmek lâzımdır. 

a) Vasıtalı ye vasıtasız vergiler münasebeti : 

Bir memleketin gelir bütçesine dâhil varidat yekûnu içinde vasıtalı ve vasıtasız vergilerin 
karşılıklı olarak işgal ettikleri mevkiin ve bunların birbirine olan nispetlerinin, vergi adaleti 
zaviyesinden, ehemmiyetle göz önünde tutulduğu malûmdur. Vergilerimiz bu bakımdan bir tet-
kika tâbi tutulduğu takdirde, 1951 yılından beri vasıtasız vergiler lehine her yıl biraz daha mü
sait bir seyir takibeden vasıtalı - vasıtasız vergiler nispetinin 1959 yılı tahminlerinde bu sey
rinden bir miktar inhiraf ettiği görülür. Mevzuubahis nispetin bu suretle bir değişiklik göster
mesi bilhassa sağlanan dış yardımlar dolay isiyle artan ithalât hacminin ve ihdas olunan kambiyo 
primi sisteminin ithalde alman İstihsal Vergisiyle Gümrük Vergisi tahminlerini 1959 yılında ehem
miyetli miktarda artırmış olmasından neşet etmektedir. 

(1) Tahsilat rakamları Hazine genel mizanından alınmıştır. 

(2) Gelir ve Kurumlar vergileri için mukayeseye esas olmak üzere bu vergilerin ilk tam tatbik 
yılı olan 1951 tahsilatı tsas alınmıştır. 

(3) Bu miktarlar İmalât ve İthalât Muamele vergileri ,ile kahveden alınan İstihlâk, kibrit, 
elektrik ve havagazı, bira ve tabiî köpüren şarap ve viski İstihlâk vergileri yekûnuna te
kabül etmektedir. 

(4) Ham petrol ve müştakları İstihlâk Vergisi ile akaryakıtlardan alınacak Yol Vergisine te
kabül etmektedir. 
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(Vasıtasız - vasıtalı vergiler miktar ve nispetleri 1951 - 1959) 

(Milyon lira olarak) Tahsilat rakamları (1) N i s p e t l e r % 
Bir evvelki yıla naza

ran artış nispeti % 

Yıl 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Vasıtasız 
vergiler 

330,0 
422,0 
544,7 
687,7 
818,5 

1 047,7 
1 175,5 
1 391,0 
1 736,0 

Vasıtalı 
vergiler 

(Resim ve 
harçlar dâ

hil) 

849,3 
1 060,8 
1 163,2 
1 252,9 
1 436,0 
1 539,5 
1 843,6 
2 081,5 
3 556,9 

Yekûn 

1 179,3 
1 482,8 
1 707,9 
1 940,6 
2 254,5 
2 587,1 
2 019,1 

' 3 472,5 
5 292,9 

Vasıtasız 
vergiler 

27,98 
28,45 
31,89 
35,43 
36,30 
40,49 
38,94 
40,06 
32,80 

Vasıtalı 
vergiler 

(Resim ve 
harçlar dâ

hil) 

77,02 
71,55 
68,11 
64,57 
63,70 
59,51 
61,06 
59,94 
67,20 

Yekûn 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Vasıtasız 
vergiler 

— • 
27,90 
29,07 
26,25 
19,01 
28,00 
12,19 
18,33 
24,80 

Vasıtalı 
vergiler 

(Resim ve 
harçlar dâ

hil) 

— 
24,9 
9,65 
7,21 

14,61 
7,20 

19,75 
12,90 
70,88 

Vasıtalı vergiler hasılatının yukarıki şekilde bir mecraya girmiş olması, şüphesiz, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi gibi iki ana vasıtasız verginin tatbiki ve bu tatbikat neticesinde bu iki vergiden 
her yıl artan şekilde hâsıla' sağlamış olmasının neticesidir. Filhakika aşağıdaki tabloların tetkiki, 
8 yıl gibi nispeten kısa bir devre içinde, gelir ve kurumlar vergileri mükellef adedleriyle, vergiye 
tâbi gelir ve tahakkuk eden vergilerde vukua gelmiş olan bu süratli ve muntazam gelişmeyi 
göstermeye kâfi gelecektir. 

(1) 1951 - 1956 yıllarına ait rakamlar Hazine hesabı umumilerinden, 1957 yık ise tahsilat hesap
larından alınmıştır. 
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Gelir Vergisi (1) 

(Yıllık tanı mükellefiyete tâbi olanlar) 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Mükellef adedleri 
(Yıllık beyanna
me veren tam mü
kellefiyete tâbi ve 
jyalnız kâr göste
ren mükellefler 45.774 54.444 62.737 75.024 86.709 101.241 149.842 176.065 

''Safi kazanç yekû
nu (1.000 T.L.) 280.263 533.491 701.635 958.683 1.209.346 1.490.609 1.782.506 1.778.138 
^ödenecek vergi 
1(1.000) T.L.) -50.833 104.342 140.862 204.784 260.834 326.245 359.812 488.556 

Kurumlar Vergisi (1) 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

^Mükellef adedleri 
(Yalnız kâr gös
terenler) 1.014 1.104 1.171 1.444 1.472 1.828 1.962 3.583 
Vergiye tâbi gelir 
(1.000 T.L.) 147.141 300.226 346.051 418.524 448.524 714.639 743.513 1.085.537 

»ödenecek vergi 
(1.000 T.L.) 24.362 56.574 54.063 69.369 69.886 131.451 124.987 151.033 

b) Her hangi bir vergiden sağlanan yıllık hâsıla içerisinde Devlet tarafından kurulmuş ik
tisadi teşekküllerin ve hususi teşebbüsün ödediği hisselerin karşılıklı olarak durumlarının tâyin 
ve tesbitinin arz ettiği ehemmiyet malûmdur. Böyle bir mukayesenin, İktisadi Devlet Teşekkülle
riyle hususi teşebbüse ait istihsal hacmi ve bu istihsaldeki gelişme seyir ve temposu hakkında bir 
fikir vermesi bakımından da önemi aşikârdır. Bu hususta bir fikir edinebilmek için İktisadi Dev
le t Teşekkülleriyle hususi sektör tarafından ödenen dâhilde alman istihsal (Muamele) vergileri
min mukayesesi aşağıdaki neticeleri vermektedir. 

(1) 1951 - 1957 yıllarına taallûk eden malûmat İstatistik Umum Müdürlüğünce hazırlanan malî 
istatistiklerden alınmıştır. 1958 yılına ait miktarlar, kâr ve zarar bildiren mükelleflerin yekûnunu 
göstermektedir. Muvakkat rakamlardır. 
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Ödenen istihsal (Muamele) Vergisi 

Sene 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Sümerbank 
ve Etibank (2) 
(D.Ç. ve S E K A 

dâhil) 

53 955 811 
65 479 020 
67 197 428 
77 303 700 
83 215 620 
96 826 851 
96 666 768 

Hususi 
teşebbüs 

64 486 493 
80 070 389 
99 831 253 
119 015 783 
164 199 068 
202 143 143 
217 026 608(* 

Toplam 

118 442 304 
145 549 409 
167 028 679 
196 319 483 
247 414 688 
298 969 994 

;s) 313 693 376 

% Nis 

Sümerbank 

45,55 
44,98 
40,23 
39,37 
33,63 
32,39 
30,82 

Sümerbank ve Etibankta % 

$ p e t i 

Hususî 
teşebbüs 

54,45 
55,02 
59,87 
60,63 
66,37 
67,61 
69,18 

Hususi teşebbüste 

1957 yılının 1951 e nazaran artış nispeti 79,16 236,54 

Yükarıki cetvelden, Devlet sektörü tarafından ödenen ve 'bir nevi istihsal .müş'ini olan Mutaınele* 
ve İstihsal Yengisinin 1957 yılında, 1951 yılma nazaran % 79,16 nispetinde artmasına mukabil hu
susi teşebbüs crlbabı tarafından ödenen aynı vergilerin 'her sene tedrici fbir yükselişle % 236,54 
nispetine çıktığı anlaşılımalktadır, Hususi teşeb'büs sahasının kaydettiği )bu in'kişafın, âmme sektörü 
tarafından tahakkuk •ettirilen ıgeniş yatırım ve ıslah 'hareketlerine rağmen sağlanmış Ibir netice ol
duğu göz önünde tutulursa, Ihususi sektörün fiilî istihsal ve imal •hacminin son senelerde ımazhar 
olduğu yüksek seviye daha iyi ani aşılmış lolur. 

e) Vergi mevzuatı sahasında 1950 yılından beri mü'him ıslâhat .ameliyelerinin taiha'kikttfc et t i r i l 
miş .olduğu malûmdur. Bu ıslâhat ameliyeleri, vergi adaletine 'biraz daha ya/klaşıllması, zaıruri İhtiyaç 
maddelerinden vergi alınmaması veya" nispeten düşük vergilere tâbi tutulması, .bâzı maddelerin inhi
sardan çıkarılması, vergi kanunlarının mioderıı ve memleket şartlarına uygun 'bir ihale ıgetirıLmesiv 
sanayiimizin inkişafına engel olmıyan yeni şartların sağlanması ve gelir 'kaynaklarımızın tevsii ve-
takviyesi gibi içtimai, iktisadi ve malî mülâhazalara istinadetmeiktedir. Taha'k'kuk ettMIeh !bn ıslâ
hat ameliyelerinin •başlıcaları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

(2) Etibank sadece 1957 yılı tahsilâtına dâhildir. 
(*) Bu miktara Elektrik, Kibrit ve Bira İstihsal vergileri dâhil değildir.. 



Şeker ve glikoz İstihlâk Vergisinin azal
tılması 
Un ve unlu maddeler Muamele Vergisi
nin kaldırılması 
îşte kullanılan 'büyük haş 'hayvanların 
vergiden muafiyeti 
Kibritin Tekel'den çıkarılması 
,Y'ol Vergisinin kaldırılarak yerine 
akaryakıtlardan yol vergisi alınması 
Vergi Usul Kanununun kaçakçılığı ön
lemek maksadiyle tadili 
Harçların tevhidi 
Âmme 'alacakları Kanunu 
inşaatta kullanılan [kerestelerin Mua
mele Vergisinden istisnası 
Damga Resmi Kanununun Ibâzı madde
lerinin tadiline ve bu 'kanuna bâzı hü
kümler ilâvesine dair Kanun 
Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve 
teferruatı ve av malzemesinin inhisar
dan çıkarılması 
Bira, taibiî köpüren şarap ve viskinin 
istihlâk Vergisine tâbi tutulması hak
kında Kanun 
Gümrük Kanununun hâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 149'9 sayılı Gümrük 
Tarifesi Kanunu ile ek 'tadillerinin kal
dırılmasına dair Kanun 
'5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 
(kaldırılması 

> 
Petrol harçlarının indirilmesi 
Fuil Oil'in Akaryakıt Yol Vergisinden 
istisna edilmesi 
Şeker Kanunu 
Gider Vergisi Kanunu 
Gelir Vergisi Kanununda mevcut esnaf 
muaflığı hadlerinin genişletilmesi hak-
•kıııda Kanun 
Bir 'kısım ithalâta tahsis olunan döviz
ler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 
hakkındaki Kanun 
Damga.Resmi Kanununa ek Kanun 

— ov — 

Tarihi 

7/7/1957 

5/7/1950 

2/8/1951 
30/1/1952' 

Numarası 

5667 

5668 

5818 
5865 

Meriyet 
tarihi 

26/6/1950 

.8/7/1950 

1/3/1951 
5/5/1952 

25/2/1952 5889 

29/7/1953 6188 

13/4/1955 

9/5/1955 

11/5/1955 

20/3/1955 
20/5/1955 

20/5/1955 
22/6/1956 
13/7/1956 

6536 

6551 

6556 

26/2/1954 6290 

6582 
6608 

6609 
6747 
6802 

1/9/1956 6838 

29/2/1952 

1/7/1953 
25/2/1952 
21/7/1953 

6094 
5887 
6183 

8/7/1953 
29/3/1952 
1/1/1954 

28/2/1957 
28/2/1957 

6933 
6934 

29/7/1953 

20/4/1955 

18/5/1955 

18/5/1955 

6/6/1954 

1/1/1956-1/3/1956 
27/5/1955 

27/5/1955 
1/7/1956 

23/7/1956-1/8/1956-1/3/1957 

1/1/1956 

1/3/1957 
10/3/1957 
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Meriye'C 

Tarihi Numarası tarihi 

22. Vergi Usul Kanununun! 279 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 28/2/1957 6935 1/3/1957 

23. Hususi Otomdbi] Vengi'si Kanunu 28/2/1957 6936 T/3/1957 
24. Bir "kısım, ithalâta tahsis olunan döviz

ler dolayısiyle alınacak Hazine hissesin
de bir 'kısım eşyanın istisnası hakkımda 
Kararname 5/9/1958 4/10716 Kararname 

Vergi mevzuatı sahasında yapılması derpiş olunan ıslahata gelince : 
Zirai kazançların Gelir Vergisiyle teklifi mevzuu üzerinde yapılan çalışmalar sona ermiş ve-

krnun lâyihası hazırlanmıştır. Bu lâyiha henüz Büyük Millet Meclisine sevk olunmadığına ve ka
nun haline gelmediğine göre, 1959 yılı varidat bütçemizde zirai kazançlardan sağlanacak her han
gi bir vergi meblâğının yer almamış. olduğu tabiîdir. Kaldı ki, vergi usulümüzde yıllık kâr elde-
edildikten sonra vergiye tâbi tutulduğuna göre, zirai kazançlardan ilk vergiyi alabilmek için, 
mezkûr lâyihanın kesbi kanurıiyet edip tatbikata konulmasından itibaren daha bir yıl beklemek 
icabedeeeği de aşikârdır. 

Yabancı memleketlerin bu konudaki mevzuat ve tecrübelerinden de faydalanılmakla beraber 
memleket zaruret ve realitelerini ille plânda göz Önünde tutan bu lâyiha ile ziraatimizin topyekto 
vergilendirilmesi hedef tutulmamıştır. Mezkûr lâyiha her şeyden önce (küçük çiftçi) ve (küçük 
işletme) yi muhkem esaslara göre tefrik ederek bunları vergi dışı bırakmaktan vergi şümulü içine 
girebilecek (büyük zirai işletme) ve (büyük çiftçi) leri de meşgalelerinin bünyesine uygun, basit 
ve kolay usullerle teklif sistemini ihtiva etmektedir. 

Bu lâyihanın kanunlaşması ile, ihdası tarihinden beri Gelir Vergisi sistemimizin en mühim ak
saklıklarından birisini teşkil eden umumi zirai kazanç muaflığı mevzuu esastan halledilmiş v e 
vergi adaleti hedefine daha ziyade yaklaşılmış olacaktır. 

Diğer taraftan Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun tamamen tâdilini derpiş eden lâyiha ile 
serbest hesap mütehassısları kanunu lâyihası ve Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanununun bâzı hü
kümlerini tadil eden tasarılar da Yüksek Meclisin encümenlerinde tetkik safhasındadır.. 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI 

1959 Malî yılı bütçe teklifinin (A/l) cetveli yekûnu 1958 malî yılı Bütçesinin (A/l) 
cetveli yekûnuna nazaran (1 255 988) lira fazlasiyle (27 891 700) lira, (A/2) 
yatırımlar cetveli yekûnu (3 019 744) lira fazlasiyle (4 295 605) lira ki, (A/l) ve 
(A/2) yekûnu (32 187 305) lira olarak teklif edilmiştir. 1959 malî yılı Bütçesi 1958 yı

lma nazaran % 15,3 umumi bir artış kaydetmiştir. 

1959 Malî yılı Bütçe teklifinin fasıl ve maddelerine konulan tahsisata ait izahat 
aşağıda arz olunmuştur : • • • 

1. — 101 nci tahsisatlar faslının 11 nei Riyaset tahsisatı maddesine 6979 sayılı 
Kanun mucibince bir aylığı (1 500) lira hesabiyle yıllık tutarı olan (18 000) lira tah
sisat konmuştur. 

. 2. — Aynı faslın 12 nci âza tahsisatı maddesine 6478 sayılı Kanun gereğince ay 
lığı (2 000) lira hesabiyle 609 mebusun bir yıllık tahsisat tutarı olan (14 616 000) lira 
konulmuştur. 

3. — Aynı faslın Riyaset Divanı maddesine 756, 4178, 6481 sayılı kanunlar gereğin
ce üç Reisvekilinin aylığı 300 lira, dokuz Riyaset Divanı Azasına aylığı 1^9,13 lira 
hesabiyle bir yıllık tahsisat tutarı olan (29 070) lira teklif olunmuştur. 

4. — 102 nci fasla 1234, 4178 sayılı kanunlar gereğince murakıp ücreti olarak 
aylığı 169,13 lira hesabiyle bir yıllık tahsisat tutarı olan (2 030) lira konulmuştur. 

5. — 103 ncü âzanm harcırahları faslına 6245 sayılı Kanunun 58 nci maddesi 
gereğince 609 mebusa maktuan (9 600) lira hesabiyle bir yıllık tahsisat tutarı olan 
(.5 846 400) lira teklif olunmuştur. 

îkinci kısım - Personel masrafları 

6. — Maaşlar ve ücretler bölümünün 201 nci maaşlar faslının 11 nci Meclis me
murları maaşı maddesine 1958 yılma nazaran 1959 yılı içerisinde 4598 sayılı Kanuna 
göre kadro üstü maaş alacak 18 emniyet ve 19 Meclis memurlarının terfi farkları olan 
(20 400) lira fazlasiyle (1 034 875) lira tahsisat konulmuştur, ve 30 lira kadro ma
aşlı tamirat memuru kadrosu 1958 yılında olduğu gibi (L) cetvelinde muhafaza edilmiştir. 

7. — Aynı faslın 12 nci Mîllî Saraylar memurları maaşı maddesine 4598 sayılı Ka
nun gereğince üç memurun terfii dolayısiyle 1958 yılı tahsisatına nazaran (5 525) 
lira fazlasiyle (84 150) lira teklif olunmuştur. 

8. — 13 ncü, Meclis Muhafız Birliği maagatı maddesine 1958 yılındaki Bölük kad
rosunun 1959 da Birlik haline gelmesiyle iki Binbaşı ve bir Yüzbaşı kadrolarının ilâ
veten verilmesinden dolayı 1958 yılma nazaran 11 969 fazlasiyle (108 152) lira tah
sisat konulmuştur. Aynı faslın 21 ve 22 nci, Meclis ve Millî Saraylar memurları açık 
maaşı maddesine lüzumunda münakale yapılmak maksadiyle bir lira . tahsisat konul
muştur. 
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9. — 202 nci ücretler faslının 11. Meclis hizmetlileri ücreti maddesine 1958 yılı 
tahsisatına nazaran 1959 yılında Meclis hizmetlilerinden üç senelik terfi müddetini dol
duran 58 terfi ve ihdası Meclisin su ve kalorifer tesisatının devamlı surette revizyonu 
ve tamiratı için zaruri bulunan bir su ve kalorifer tesisatı teknisiyeni ve yardımcısı, ke
za Matbaada musahhih memur kadrosunun kifayetsizliğinden iki aded musahhih; Mat
baamı^ işletme malzemesi meyanmda mevcut kıymetli ayniyatın muhafazası idare Me
murunun uhdesinde bulunmaktadır. Haddizatında işi başından aşkın olan bu memur 
•ayniyat hesaplariyle lâyıkiyle meşgul olamamakta, hassaten hastalandığı günlerde ayni
yatın gayrim esul ellerin idaresine tevdii zarureti hâsıl olmaktadır. Mezkûr malzemenin 
devamlı olark dikkat ve ihtimam ile idaresini mümkün kılmak üzere bir aded de ambar 
memuru kadrosunun ihdası mülâhaza olunarak 66 725 lira fazlasiyle (1 111 375) lira 
tahsisat konulmuştur. 

10. — Aynı faslın 12. Millî Saraylar (hizmetlileri maddesine 1958 yılındaki tahsisata 
nazaran bir terfi ve dört Saray, Köşkteki kalorifer tesisatının bakım ve işletmesinin 
mevcut bir kadro ile yürütülmesi imkânsızlığı yüzünden bir aded kalorifercinin ihda-
siyle 5 950 lira fazlasiyle (621 350) lira teklif olunmuştur. 

11. — 203 ncü geçici hizmetliler ücreti faslının; Büyük Millet Meclisi, Millî Saray
lar ve yeni Meclis binasında 1959 yılı zarfında istihdamı gereken geçici hizmetlile
rin; Millî Saraylarda 314 144,23 liralık tamiratın % 40 işçiliği ve kalifiye işçi yev
miyelerinin artışı,'yeni Meclis binasında çalışmakta bulunan isviçreli teknik mütehas
sıslar nezdinde yetiştirilmek ve yeni Mecıise intikalde kalifiye eleman teinin zarure
ti mülâhazasiyle 1958 yılı tahsisatına nazaran 35 550 lira fazlasiyle (430 375) lira tek
lif edilmiştir. 

12. — Büyük Millet Meclisi, Millî Saraylar ve Muhafız Birliği memurlarına 4598 
sayılı Kanunla yapılacak ölüm, doğum ve çocuk zamları faslına 1959 yılında 1958 
yılı tahsisatının aynı olan (41 160) lira konulmuştur. 

13. — 207 nci ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı maddesine lüzumu halinde münakale yapılmak amaciyle bir 
lira tahsisat konulmuştur. 

14. — 209 ncu 4534 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle .34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler faslına 1958 
yılı tahsisatına nazaran intibakları peyderpey gelen ve gelecek olan 8 nci Devreden 
11 nci Devreye kadar mebusların emekli aidat karşılıkları olarak tahminen 31 39£ 
lira fazlasiyle 1959 yılında (242 935) lira teklif olunmuştur. 

15. — 211 nci fasla 5509 ve 3656 sayılı kanunların 6 ve 22 nci maddeleri gereğince-
Meclis memur ve hizmetlilerine ödenecek fazla çalışma hakları 1958 yılı tahsisatının 
aynı olan (216 125) lira konulmuştur. 

16. — 212 nci 4367 sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek olan er 
tayın bedeli 37 emniyet memuruna aylık 25 liradan 12 aylık (11 100) lira tahsisat ko
nulmuştur. 

17. — 2^3 ncü 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı faslına aylı
ğı 500 liradan 12 aylık tutarı olan (6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

18. — 214 ncü 6565 sayılı Kanun gereğince emniyet mensuplarına verilecek fazla 
mesai ücreti faslına 37 emniyet memurunun beher aylığı 75 liradan 12 aylık tutarı olan 
(33 300) lira teklif olunmuştur. 

19. — 219 ncu 6885 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat faslına 1958 yılında 
olduğu gibi kadroya göre bu yılda da aynen (173 400) Ura tahsisat konulmuştur. 
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Üçüncü kısım - Yönetim masrafları 

20. — 301 nci büro masrafları faslı yekûnu 1959 yılında; 1958 yılma nazaran 
02 586 lira fazlasiyle (342 266) lira olarak teklif edilmiştir. Şöyle ki : 

Kırtasiye, kömür, su ve elektrik levazımatı, müteferrik malzemenin bedelleriyle; ye
niden teşkil olunan iki komisyonun tezyin ve tefriş işleriyle Büyük Millet Meclisi ça
maşırhanesi için bir aded çamaşır yıkama, kurutma makinası ve Muhafız Birliği erat 
çamaşırlarının yıkanması için de bir aded çamaşır makinası ile teşkil olunan iki ko
misyon için iki, Zabıt Müdürlüğü için de üç ki, ceman (5) aded yazı makinası alınması 
mülâhazasiyle yukarda arz edilen (342 266) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

21. — 302 nci Millî Saraylar büro masrafları faslı yekûnu 1959 yılında 1958 yılma 
nazaran 56 725 lirr. fazlasiyle (341 779) lira teklif edilmiştir. Bu artış; kırtasiye, kö
mür, su, müteferrik malzeme ve hizmetliler taymatınm 1958 yılına nazaran 110 kuruş
tan 169 kuruş 15 santime yükselmesi ve uzun zamandan beri istimal edilmekte bulu
nan üç aded yazı makinasmm yenilenmesi mülâhazasiyle yukarda arz olunan aıtış zu
hur etmiştir. 

22. — 304 ncü Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları faslının Meclis, Millî Sa
raylar, Muhafız Birliği posta ve telgraf ücretleri 1958 yılma nazaran 155 lira fazla
siyle 1959 yılında (150 430) liraya baliğ olmuştur. 155 liralık artış Millî Saıaylar ve 
Muhafız Birliği posta ve telgraf ücretlerinin kifayetsizliğinden tevlidetmiştir. 

23. — 306 nci Büyük Millet Meclisi hizmetlileriyle emniyet memurları ve Millî Sa
raylar hizmetlileri giyeceK maddesine mevzu tahsisat kumaş bedelleriyle dikiş ücretleri 
tutarı olan 1959 yılında 75 965 lira fazlasiyle (283 845) olarak teklif edilmiştir. 

24. — 307 nci harcırahlar faslının 1958 yılma nazaran 15 500 lira fazlasiyle 1959 
yılında 46 000 lira olarak teklifi 5408 sayılı Kanun gerekince Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni âza adedinin 1959 yılında 9 dan 20 ye çıkarılması sebebiyle her aza
ya 1 000 lira hesabiyle 11 000 lira artış ile Millî Saraylar için de İstanbul 'daki nakliye 
ücretlerinin artışı dolay isiyle 4 500 lira fazlasiyle ceman 46 000 liralık tahsisat teklif 
edilmiştir. 

25. — 4598 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi memurlarına ve Millî 
Saraylar memurları tedavi masrafları ve harcırahları maddelerine 1958 yılına mevzu 
(14 500) liralık tahsisat 1959 yılında da aynen teklif edilmiştir. 

26. — 309 ncu taşıt masrafları faslının Riyaset otomobili işletme*, onarma ması af -
lariyle başka taşıt ve Meclis Muhafız Birliği taşıt masrafları maddelerine 1958 yılma 
mevzu tahsisat (15 500) lira fazlasiyle (42 000) lira olarak 1959 yılında teklif edil
miştir. Artış: Benzin, motorin ve yağ ile yedek parça, ihtiyaç olan iki iç ve dış lâstik 
bedelleriyle yıkama ve yağlama ücretleri ve zuhur edecek tamiratlardan dolayı yukar
da arz olunan (15 500) liralık'bir artış olmuştur. 

27. — 401 nci Matbaa işletme masrafları 1958 yılma nazaran (90 000) liralık bir, 
artış ile (200 000) lira olarak teklif edilmiştir. Şöyle ki: İşletme malzemesinden mâ-
dudolup intertip dizme makinalarımn macris ve sair aşmıcı teferruatından olan yedek 
parça temini sebebiyle yukarda arz olunan artış zuhur etmiştir. 
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28. — 402 nci bahçe masrafları faslının Büyük Millet Meclisi, Millî Saraylar bah

çelerine mevzu tahsisat Millî Saraylar bahçesinin ecnebi misafirlerin ziyaretleri sebe
biyle daha fazla bir ihtimamı icabettirdiğindenim yıl (3 500) lira fazlasiyle (13 500) 
liralık bir tahsisat teklif olunmuştur. 

29. — 403 ncü Eiyaset temsil masrafları ve Eiyaset konutu faslına 1958 yılında 
mevzu tahsisat (10 000) lira fazlasiyle (45 000) lira olarak teklif edilmiştir. Bu artış 
Riyaset konutunda sarf edilen su, teshin için kömür ve havagazı bedelleriyle ve her 
türlü ağırlama masraflarından terekkübetmektedir. 

30. — 404 ncü Meclis Muhafız Birliği masrafları faslının taymat, giyecekler, erle
rin nakliye ücreti, tıbbi ecza ve sağlık malzemesi maddelerine mevzu tahsisat 1959 yı
lında Birlik subay ve erat kadrolarının artışı, günlük tayın bedellerinin 114,05 kuruş
tan 166,75 kuruşa yükselmesi ve kumaş bedelleriyle dikiş ücretlerinden dolayı 1958 
yılı tahsisatına nazaran (153 785) lira fazlasiyle (404 585) lira olarak teklif edilmiştir. 

31. — Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında 
6696 sayılı Kanun gereğincç teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretleri 
karşılamak üzere yemden, açılan 448 nci fasıla (20 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

32. — 451 nci yayın masrafları faslının 10 ncu satmalma ve abone masrafları mad
desine (15 000) lira ve 20 nci başka her oeşit masraflar maddesine de (5 000) lira ki, 
ceman bu yıl 1958 e nazaran (20 000) lira fazlasiyle (45 000) lira tahsisat konul
muştur. 

33. — 453 ncü Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münase
betleri faslının 2 1 - 2 4 ncü maddelerine mevzu tahsisat uçak ücretlerinin kur farkı 
dolayısiyle artmasından yani 902 — 575 = 3,3 olmasından doğan fark münasebetiyle 
% 150 zam yapılarak 1959 yılı tahsisatı 1958 e nazaran (375 000) lira fazlasiyle 
(625 001) lira olarak teklif edilmiştir. Ayrıca bu fasıldan Avrupa Konseyinin Türki
ye'de toplanacak Mahallî idare ve Belediyeler Komisyonu içtimainin her çeşit masraf
ları için konulan (25 000) lira 1959 yılında Avrupa'da içtimai takarrür etmesiyle bu 
maddeye mevzu tahsisat tenzil edilmiştir. • 

34. — 453 ncü iştirakler faslının muhtelif maddelerine mevzu tahsisat resmî kurun 
2, 82, 52 den 902,52 ye yükselişi ve uçak ücretlerinin 575 ten 902,52 ye yükselmesi do
layısiyle 1958 tahsisatına ilâveten konulan (193 025) lira fazlasiyle 1959 yılında 
(320 377) lira tahsisat konmuştur. Ayrıca aynı faslın 22 nci maddesine mevzu tahsisat 
uzun müddetten beri istimal edilmediğinden tenzil edilip (1) lira olarak teklif edil
miştir. 

35. — 453/B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler faslına geçen senenin aynı 
olan (150 001) lirtı teklif edilmiştir. N 

36. — 453 ncü Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği 
büro masrafları tasarrufa riayet maksadiyle 1958 yılı tahsisatı olan (8 498) lira 1959 
yılında da aynen teklif edilmiştir. 453/D faslına 1958 yılında konulan bir lira tahsi
sat 1959 yılında Parlâmentolararası Turizm toplantısının Türkiye'de içtimai sebebiy
le (49 999) lira ilâvesiyle (50 000) lira olarak teklif olunmuştur. 

37. — 453/B Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize ge
lecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları maddesine mevzu tahsisat 1959 
yılında 1958 yılı tahsisatının aynı olan (100 000) lira teklif olunmuştur. 
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38. — 454 ncü sigorta masrafları faslının Meclis veJMillî Saraylar maddelerinde 

her hangi bir artış bulunmadığından '1958 yılı tahsisatı bulunan (9 165) lira 1959 
yılında aynen konmuştur. 

39. — 456 nci düşünülmiyen masraflar faslına mevra tahsisat 1958 yılının aynı olan 
(2 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

40. — 465 nci Meclis tahkikatı umumi masraflarına mevzu tahsisat 1959 yılında 
tahkiki icabeden hâdisat bulunmadığından ilerde vukuu halinde münakale yapılmak 
üzere bu fasla (14 999) lira noksaniyle (1) lira tahsisat konmuştur. 

41. — Yeni Meclis binasın'm gerektirdiği masraflar faslına 1958 yılında gösterilen 
büro ihtiyaçları temin edildiğinden 1959 yılı için (41 850) lira noksaniyle (6 450) lira 
teklif edilmiştir. 

42. — 501 nci geçen yıl borçlan faslına 1958 yılında olduğu gibi muhtemel borç
lar için 1959 yılında da aynen (500) lira tahsisat konulmuştur. 

43. — 502 nci .eski yıllar borçları (1954 - 1957 ve 1928 - 1953 yılları) için "ilerde 
münakale yapılmak üzere birer liradan (2) lira tahsisat konmuştur. 

44. — 505 nci karşılıksız borçlar faslına 1959 yılı tahsisatı (8 918) lira noksaniyle 
(20 000> lira olarak teklif edilmiştir. 

45. — 601 nci çeşitli yardımlar faslına 1958 yılı mevzu tahsisatı 1959 yılında hiz
metlilere ödenecek ilâç fiyatlarının artışından dolayı (5 000) lira fazlasiyle (25 000) 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

I 

I - Onarmalar 

46. — 701 nci yavpı onarımı ve küçük yapılar faslının 10 ncu Meclis binası maddesine 
vukuu melhuz onarmalar için 1958 yılında konulan (30 000) liralık tahsisat 1959 yılında 
aynen teklif olunmuştur. / 

Aynı faslın 20 nci Millî Saraylar maddesine ilâveten (Mimarlığın vermiş olduğu rapo
ra) göre : 

Lira K. 

A) Dolmabahçe Sarayında yapılacak taş işçiliği için 438 096 45 
B) Muayede salonunun iki tarafındaki ahşap merdivenlerin be

tonarmeye tahvili ve ahşap çatıların çelik çatı haline getirilmesi için 269 000 
C) Rıhtım fenerlerinin yeniden yapılması 3 876 
D) Dolmabahçe Sarayı röleve işleri için 21 000 
E) Duvar ve dekorasyon işleri için -f 53 928 45 

785 900 90 



— §6 —* 

Beylerbeyi Sarayı tamiratı 

A) Rıhtım inşaatı 1 805 025 
B) Beylerbeyi Sarayı röleve işleri .'+ 15 000 

1 820 025 

Küçüksu Kasrı 

A) Deniz cephesi mermer merdiven ve sahanlık, sütun kaide
lerinin tamir ve raspası 23 590 

B) Bahçe kapıları müzeyyen mermer ve üst başlıklarının ye
niden yapılması 12 520 

C) Balkon ve pencere meşe doğramalarının yeniden yapılması + 103 388 50 

139 498 50 

Yıldız Sarayı 

A) Tavan ve duvar dekorasyonu 46 200 

Florya Deniz Köşkü 

A) Deniz Köşkü iskelelerinin yeniden yapılması 135 2G5 20 
B) Rüzgârlık cemekânları ve taraş paravanlarının yeniden ya

pılması + 100 000 

Yalova Köşkleri 

235 265 20 

Lira K 

A) Riyaseti Cumhur Köşkü yemek salonu ve antre kısminin 
kartonpiyer işleri 16 228 50 

Müteferrik işler ..+ 188 486 54 

3 231 605 

1958 yılına nazaran 2 475 744 lira fazlasiyle 3 231 605 lira olarak teklif olun
muştur. 

Aynı faslın 30 ncu Muhafız Birliği binası için 1959 yılında zuhur edecek tamiratı 
karşılamak üzere 1958 yılının aynı olan (4 000) lira tahsisat konulmuştur. 

II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

751 nci satmalmaeak makina, alet ve gereçler faslının 11 nci matbaaya alınacak 
makinalar bedeli 1958 yılına nazaran 170 000 lira fazlasiyle (230 000) lira olarak tek
lif edilmiştir. 

t 
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Şöyle ki : Matbaa için alınması zaruri olan bir aded otomatik kâğıt katlama, bile-

yi, iplik dikiş makinası ve yedek parça ithali için yapılacak döviz tahsisi ve fiyata in
zimamı melhuz prim farkları dolayısiyle (170 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Aynı faslın 12 nci saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri 
masrafları maddesine, mevzu tahsisat (289 000) lira fazlasiyle (680 000) lira tahsisat 
konulmuştur. 

Lira 

A) Beylerbeyi Sarayı : 
a) Muhafız Bölüğü binası ile bahçivanlar koğuşunun beslenmesi için 

kablo tesisatı 
b) Yangın ihbar ve telefon zayıf akım tesisatı 

230 000 
B) Küçüksu Kasn : 
b) Bina ve bahçe elektrik işi 4- 450 000 

680 000 

Aynı faslın Yıldız Sarayı, Şale Köşkü için alınacak motopomp ile seyyar benzin mo
torlu pompa bedeli maddesine, mevzu 35 000 liralık tahsisat, malzemenin temin edile
memesi bakımından bu yıl kaldırılmıştır. Yine bu fasla yeniden 15 nci madde açılarak 
kanuni miadını doldurmuş olan ve arızalı bulunan Eiyaset arabasının yeniden aynı 
marka (Crayzler) 100 000 liraya ve Meclis harici hizmetlerinde kullanılması zaruri 
bulunan motosikletlerden birinin hurda bulunması ve diğerinin ise hizmete kifayetsiz
liğinden 20 000 lira değerinde olan bir motosiklet bedeli ki, ceman (120 000) liralık 
bir tahsisat konulmuştur. 

20 000 
+ 210 000 
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RÎYASETÎ CUMHUR 

Kiyaseti Cumhur Dairesinin 1959 malî yılı bütçesi yatırımlarla birlikte (2 307 259) liradır. 
1958 yılı bütçesine nazaran (325 858) lira fark vardır. Bu fark aşağıda izah edilen sebepler
den ileri gelmiştir. 

1. (201) Memurlar maaşı : Bu fasıldaki (6 789) lira fark terfi müddetini doldurmuş beş 
memurun terfiinden husule gelmiştir. 

2. (202) Hizmetliler ücreti : Bu fasıldaki (59 930) lira fazlalık üç senedir aynı ücreti alan 
beş hizmetlinin terfi müddetini doldurması hasebiyle bir üst derece ücrete geçirilmesi ile hiz
metliler kadrosuna yeni ve zaruri ilâvelerden ileri gelmektedir. 

3. (203) Geçici hizmetliler ücreti : Bu fasla konulan (9 140) lira fark (E) cetveli kadrola
rına ilâve edilen bir arşiv memurunun ücret ve tahsisatından ileri gelmiştir. 

4. (301 - 10) Kırtasiye : Bu maddeye ilâve edilen (9 000) lira gerek kırtasiye fiyatlarında
ki ayarlama ve gerekse geçen senelerdeki mevcut kırtasiye stokunun tükenmesi dolayısiyle ih
tiyacı karşılıyabilmek için konulmuştur. 

5. (301 - 20) Döşeme : Bir kısım mefruşatın 1958 yılında ikmal edilmiş olması dolayısiyle 
bu maddeden 150 000 lira düşülmüştür. 

6. (301 - 40) öteberi masrafları Halihazır rayice göre 1959 yılı ihtiyaçlarının tam olarak 
karşılanabilmesi için bu maddeye 20 000 lira ilâve edilmiştir. 

7. (301 - 50) Aydınlatma ve havagazı : Ankara'da havagazma?, İstanbul'da elektrik ve ha-
vagazma, elektrik malzemelerine yapılan zamlar sebebiyle bu maddeye 40 000 lira fark konul
muştur. 

8. (301 - 60) Isıtma : Kömür fiyatına ve nakliyeye yapılan zam dolayısiyle İstanbul ve Ankara V 
daki senelik kok kömürü ihtiyacımızın bedeli ve nakliyesi için lüzumlu meblâğ 100 000 liradır. Bu se
beple geçen seneye nazaran 20 000 lira ilâve edilmiştir. 

9. (301 - 80) Yiyecek masrafları : Yiyecek maddelerinin bugünkü rayici nazarı itibara alınarak 
bu maddeye 50 000 lira ilâve edilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

10. (304) Haberleşme : Geçen senelerdeki tahsisatın kifayetsizliği ve ecnebi memleketler muha
beratına yapılan zam dolayısiyle bu fazla 40 000 lira ilâve edilmiştir, 

11. (307 - 20) Muvakkat vazife harcırahı : 1957 ve 1958 yıllarında konulan tahsisatın yetişme
diği, kadroya yapılan ilâve ve terfilerin harcırah yevmiyelerine de tesiri nazarı itibara alınarak bu 
maddeye 30 000 lira fark konulmuştur. 

12. (308 - 11) Tedavi masrafları : Riyaseti Cumhur Dairesi memurlarının hastalanmaları ha
linde 4598 ve 5501 sayılı kanunların hükümlerine göre verilecek ilâç paralan ile tedavi ücretleri ve 
tedavi yolluklarını karşılamak üzere 1959 yılı bütçesine 10 000 lira konularak bu faslın ihdasına lü
zum ve zaruret duyulmuştur, 

13. (309 - 11) Taşıt işletme masrafları : Akar yakıt ve lâstik gibi ithal malı bulunan maddelerin 
döviz kurlarının değişmesi dolayısiyle doğan fiyat farklarını karşılıyabilmek için bu maddeye 45 000 
lira ilâve edilmiştir. 

14. (402 - 11) Bahçe masrafları : Riyaseti Cumhur Köşkü bahçesinin yeniden tazimi ve geniş
lemesi sebebiyle gerekli malzeme, tohum ve fidelerin temini için bu maddeye 10 000 lira ilâvesiyle 
30 000 lira tahsisat konulmuştur. 

\ 
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15. (402 - 12) Su masrafları : Şehir suyu fiyatlarına yapılan, % 100 ü mütecaviz zam sebebiy

le bu maddeye 35 000 lira ilâve edilmiştir. 

16. (402 - 13) işçi ve amele yevmiyesi : Bundan evvelki senelerde konulan tahsisatın kâfi gel-
-memesi, amele yevmiyesinin yükselmesi dolayısiyle 1959 yılı için bu maddeye 30 000 lira ilâvesine 
'mecburiyet hâsıl olmuştur. 

17. (451 - 10, 20) Abone ve yayın masrafları : Senelik ihtiyaç için iki maddeye 8 000 lira tah
sisat ilâvesi yapılmıştır. 

18. (701) Yapı onarımı ve küçük yapılar : Riyaseti Cumhur Köşkü ve müştemilâtından olan 
fcinlann bakımı için lüzumlu malzemenin fiyat farkları ile işçi ve usta ücretleri nazarı itibara alına
rak bu fasla 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

19. (752) Yeniden satmalmacak taşıtlar : Riyaseti Cumhur Dairesinde bulunan otomobiller içe
risinde 1945, 1947, 1949 yularında alınmış otomobiller mevcudolup bunlar hurda bir hale gelmiştir. 
Yapılan tamir masrafları maliyetlerini tecavüz edeceği cihetle yerlerine bir servis otomobili ile bir 
otobüsün satmahnması düşünüldüğünden bu fasla 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 

1959 malî yılı bütçe teklifinin (A/ l ) cetveli yekûnu 1958 malî yılı bütçesinin (A/ l ) cetveli y e 
kûnuna nazaran 192 931 lira fazlasiyle 4 855 889 lira ve (A/2) yatırımlar cetveli yekûnu ise 
415 000 lira fazlasiyle 440 000 lira olmak üzere her iki cetvel yekûnu 5 295 889 lira olarak teklif edil
miştir. 

1959 malî yılı bütçe teklifinin fasıl ve maddelerine konulan tahsisata ait izahat aşağıda arz. 
olunmuştur : 

1. 201 nci faslın 10 ncu (Memurlar maaşı) maddesine konulan 2 825 220 lira tahsisatın : 

Lira 

1 787 100 Lirası, kanuni kadroya göre "hesabedilen bir senelik maaş tutarı, 
207 175 Liras, Teadül Kanunu hükümlerine tevfikan ödenmekte olan yerinde terfi farkları, 

1 994 275 Maaş yekûnu 
830 945 Lirası ise 6675 sayılı Kanun gereğince senede 5 defa verilecek tahsisat karşılığıdır. 

2 825 220 Yekûn ' ' . * • 

2. 201 nci fasıl 20 nci (Açık maaşı) maddesine lüzumunda münakale suretiyle tahsisat teminiL 
maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

3. 202 nci (Ücretler) faslına konulan 436 050 liranın : 

Lira 

307 8.00 Lirası, bağlı (D) işaretli cetvel mucibince hizmetlilerin 1 senelik kadro ücretleri tutarı , 
128 250 Lirası, hizmetlilere 6675 sayılı Kanun mucibince senede 5 defa verilecek tahsisat karşı

lığı olarak hesabedilmiştir. 

436 050 Yekûn 

Bu miktarın 1958 yılı bütçesine nazaran arz ettiği 15 725 lira fazlalık; bağlı mukayeseli (D) işa
retli cetvelde görüleceği üzere yeni bir kadro ihdasından mütevellit olmayıp mevcut bir kısım hiz
metlilerin ücretlerine değişik miktarda bâzı ilâveler teklif edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

4. 203 ncü (Merkez geçici hizmetliler ücreti) faslına, 1958 yılındaki tahsisat aynen konulmuştur. 
5. 206 nci faslın 10 ncu (Çocuk zammı), 20 nci (Doğum yardımı) ve 30 ncu (ölüm yardımı) mad

delerine, geçen yıllardaki sarfiyat göz önünde tutularak 1958 yılındaki tahsisat aynen konulmuştur. 

6. 207 nci (Ecnebi^il bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı) faslına, lüzumunda münakale yapılmak suretiyle tahsisat temini maksadiyle 1 lira konul
muştur. 

7. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına, memur aylıklariyle hizmetli ücret
lerinin karşılığı olmak üzere T. C. Emekli Sandığına ödenmesi kanunen muktazi tahsisat konul
muştur. 

8. 219 ncu fasla konulan 511 200 lira; 6736 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatın kadroya 
göre 1 senelik tutarıdır. 

9. 220 nci fasla, 1958 yılındaki tahsisat aynen konulmuştur. 
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10. 301 nci fasıl; 
Bu faslm 10 ucu (Kırtasiye) maddesiyle, Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğünün yeni satış 

listesine göre geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 35 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Aynı faslm 20 nci (Döşeme) maddesiyle, dairede mevcut döşemenin tamir, cila ve idame masraf

ları karşılığı olarak 2 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
30 neti (Demirbaş) maddesine, 10 000 lirası, dairenin normal demirbaş ihtiyaciyle mevcut demir

baş eşyanın ve yazı ve hesap makinalarmm tamir, bakım ve idame masrafları, 20 000 lirası da mu
hasebe makirîalarmm yedek parça, tamir ve bakim masrafları • karşılığı olmak üzere 1958 yılındaki 
30 000 lira tahsisat aynen konulmuştur. 

Aynı faslm 40 nci (öteberi masrafları) maddesiyle, dairenin şehir suyu, içme suyu, resmî ilânlar 
ücreti, temizlik malzemesi, muhasip hesaplarına ait evrakın mahzenlere nakli ve bunların muhafaza 
ve şevki için gerekli sicim, kanaviçe, çuval ve saire müteferrik masraflarla pasif korunma ve yan
gına karşı korunma tedbirlerinin istilzam edeceği ve bunlarla ilgili sair masraflar karşılığı olarak 
40 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Aynı faslm 50 nci (Aydınlatma) maddesine, elektrik sarfiyatı bedeli ile donanma ve tesisat mas
rafları ve ampul bedeli olarak geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Yine 301 nci faslın 60 nci (Isıtma) maddesine, Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince tes-
bit olunan kömür fiyatları ile belediyenin hali hazır odun, nakliye rayiçleri göz önünde tutularak 
1959 malî yılı için Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden satmalmacak 400 ton linyit kömü
rü ile odun bedeli ve bunların nakil ve istif masrafları karşılığı olarak ve geçen seneye nazaran 
20 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

11. 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) faslında teklif olunan 120 000 liralık tahsisatın 20 000 
lirası, dairenin normal basılı kâğıt ve defter ihtiyacı ve 100 000 lirası da muhasebe makinaları ser
visinde kullanılmak üzere yabancı memleketlerden celbolunacak delikli kart ve basılı kâğıdın muba
yaa bedeli karşılığıdır. 

12; 304 ncü faslm 10 ncu (Posta ve telgraf ücreti) maddesiyle, dairenin posta ve telgraf ücret
lerine ve merkezde yapılmakta olan nakil masraflarına ilâveten 5999 sayılı Kanunun tatbiki dola-
yısiyle taşrada vazife görecek murakabe heyetlerinin muhabere masraflariyle hesap ve sarf evrakı
nın taşıma ücretlerini karşılamak üzere ve cari yıl sarfiyatı da göz önünde bulundurularak geçen 
yıla nazaran 12 500 lira ilâvesiyle 25 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Aynı faslın 20 nci (Telefon masrafları) maddesine, geçen yıla nazaran 2 500 lira noksaniyle 
20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

13. 306 nci (Giyecekler) faslına, (D) işaretli cetvelde bulunan müstahdemlerden bir kısmına ve
rilecek birer takım elbise, birer çift ayakkabı ile palto, iş gömleği ve iş tulumu bedellerini karşıla
mak üzere geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

14. 307 nci faslın 10 ncu (Daimî vazife harcirahı) maddesine, geçen yıla nazaran 1 000 lira faz
lasiyle 6 000 lira ve 20 nci (Muvakkat vazife harcirahı) maddesine, keza 1 000 lira fazlasiyle 4 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

Ayniyat ve nakit muhasiplikleri hesaplarının 5999 sayılı Kanun mucibince mahallen tetkiki işi
nin 1959 yılında da devam ettirilmesi için 307 nci faslın 30 ncu (Hesap tetkiki maksadiyle taşraya 
gönderilecek murakıp ve muavinlerin harcırahı) maddesine geçen yıl bütçesindeki tahsisat aynen 
konulmuştur. 

Aynı faslm 40 nci (Ecnebi memleketler harcırahı) maddesiyle, 1959 yılı içerisinde toplanacak 
olan 3 ncü Milletlerarası Yüksek Malî Murakabe Teşekkülleri Kongresine iştirak için gerekli harcı 
rahı karşılamak üzere 20 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

15. 308 nci (4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf ve harcırahları) faslına, cari 
yıl sarfiyatı da göz önünde bulundurularak hasta memurların tedavi masraflarını karşılamak üzere 
geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

16. 309 ncu faslın 10 ncu (Riyaset otomobili işletme masrafları) maddesine geçen yıla nazaran 
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1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira, 12 nei (Riyaset otomobili onarma masrafları) maddesine de keza aynı 
suretle 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

17. 403 ncü (Temsil masrafları) faslına, ağırlama ve temsil masrafları karşılığı olarak geçen 
yıl olduğu gibi 1 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

18. 451 nci (Yayın masrafları) faslının 10 ncu (Satmalma ve abone) maddesiyle 20 nei (Başka 
her çeşit masraflar) maddesine geçen seneki tahsisat aynen konulmuştur. 

19. 456 ncı (Düşünülmiyen masraflar) faslına, bütçenin hazırlanması sırasında düşünülmiyen 
masraflar karşılığı olarak geçen yılda olduğu gibi 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20. 501 nci (Geçen yıl borçları) ve 502 nci (Eski yıllar borçları) fasıllarına lüzumunda tahsi
sat temini maksadiyle birer lira tahsisat konulmuştur. 

21 601 nci (Çeşitli yardımlar) faslına, geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar 

22. 701 nci (Yapı onarımı ve küçük yapılar) faslına, dairenin muhtelif ve mütemadi bakım ve 
tamir masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

23. 741 nci (Yeni yapı ve esaslı onarmalar) faslına, ekserisi uzak semtlerde oturmakta olan Di
vanı Muhasebat memur ve müstahdemlerinin öğle tatilleri esnasında ikametgâhlarına gidip, gelme 
imkânını bulamamakta oMukları ve bu sebeple öğle yemeklerini kuru maddelerle temin zorunda 
kaldıkları ve bu hal memur ve hizmetlilerin sıhhi durumlarına ve bmnetice mesailerine tesir ede
rek âzami verim alınmasına engel teşkil ettiği müşahade edildiğinden bunlara ucuz fiyatla öğle ye
meği temininin faydalı olacağı mülâhaza edilmiş ve bu iş için Meclis bahçesinden dairemiz binası
nın arkasına isabet eden bir kısım sahanın tefrik ve tahsisi ile burada mutfak ve yemek salonu in
şası maksadiyle ve Nafıa Vekâletine yaptırılan tahmini keşfe müsteniden 350 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

24. 752 nci (Riyaset otomobili satmalma karşılığı) faslına, motor kısmında vâki bir arıza sebe
biyle 8 aydan beri işlememekte olan ve tamirine de imkân bulunmıyan Riyaset otomobilinin Maliye
ye devriyle Malzeme Ofisinden kullanılmış bir otomobil mubayaası maksadiyle 50 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. ei 
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BAŞVEKÂLET 

Başvekâlet 1959 yılı bütçesi geçon yıla nazaran 16 259 593 lira fazlasiyle 23 363 943 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddelerle mucip sebep
leri aşağıda gösterilmiştir. Hizmetlerin ifasına yeteceği tahmin edilen diğer fasıllardaki tahsisat 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

F . M. 

101 13 Basm - Yayın ve Turizm ve Koordinasyon Vekilleri tahsisatı : 
Henüz teşkilâtı kurulmamış olan Basın - Yayın ve Turizm Vekili ile Koordinasyon Ve-
frili için bir senelik tahsisat tutarı olarak konulmuştur. 

201 10 Memurlar maaşı : 
6330 ve 6821 sayılı kanunlara bağlı kadrolarda 7057 ve 7119 sayılı kanunlarla yapı
lan değişikliğin ve 4598 sayılıl Kanun hükmüne tevfikan memurların almakta olduk
ları ve alacakları 1 ve 2 üst derece farkları ile 6211 sayılı Kanun gereğince beş maaş 
nispetindeki tahsisatın tutarı olup geçen yıla nazaran bu miktar fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasılları tahsisat yekûnlarının % 5,5 hesabiyle tutarı olup geçen yıla 
nazaran fazlalık bundan ileri gelmiş bulunmaktadır. 

301 11 Kırtasiye : 
12 Millî Savunma Yüksek Kururu kırtasiye masrafları : 

Kâğıt ve diğer malzeme fiyatlarında yapıldığı anlaşılan ayarlama ve yeni ihdas edilen 
istihbarat ve muhabere merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl tahsi
satının bu miktar artırılması zaruri görülmüştür. 

21 Döşeme : 
Malzeme fiyatlarındaki artışla yeniden ihdas olunan istihbarat ve muhabere merkez
leri için lüzumlu demirbaş eşyanın mubayaası ve mevcutlarının tamirat zaruretiyle 
fazla teklif olunmuştur. 

31 Demirbaş : . 
32 Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş masrafları : 

Yeniden tesis olunan istihbarat ve muhabere merkezleri için lüzumlu eşyanın muba
yaasını temin maksadiyle 31 nci madde ve mevcudun tamiri için de 32 nci madde tah
sisatının artırılması zarureti hâsıj olmuştur. 

41 öteberi masrafları : 
42 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi masrafları : . 

Bu maddede ödenmekte olan şehir suyu ve diğer malzeme bedellerinin artmış olması 
sebebiyle ve yeniden ihdas olunan istihbarat ve muhabere merkezlerinin ihtiyaçları
nı karşılamak zaruretiyle 41 nci maddeye 9 000 ve 42 nci maddeye de 1 000 lira ilâ
vesi zaruri bulunmuştur. 

51 Aydınlatma : 
Yeni kurulan istihbarat ve muhabere servislerinin yaptıracağı tesisler icabiyle lüzum 
görülecek malzemenin mubayaası ve fiyatları ayarlanmış bulunan ampullerin alına
bilmesini teminen zam edilmiştir. 
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61 Isıtma : 
62 Milli Savunma Yüksek Kurulu ısıtma masrafları : 

Kömür fiyatlarının ayarlanmış olması, odun ve nakliye ücretleri de artmış olduğun
dan ihtiyacı karşılamak maksadiyle her iki maddeye hizalarındaki miktar ilâve olun
muştur. 

11 Başvekâlet (Hasılı kâğıt ve defterler) : 
Kâğıt fiyatlarının ayarlanmış olmpsı ve ihdas olunan istihbarat ve muhabere mer
kezleri ihtiyacını karşılamak zaruretiyle fazla teklif olunmuştur. 

11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Mevcut tahsisatın otuz beş bin lirası altı ay içinde sarf edilmiş bulunmaktadır. Sar
fiyatın seyrine göre gelecek yıl yetmiş bin liralık tahsisata ihtiyacolacağı tahmin 
edildiğinden bu zaruretle artırılmış bulunmaktadır. 

21 Telefon masrafları : 
Mevcut tahsisatın senelik ihtiyacı karşılamayacağı tatbikatın seyrinden anlaşılmakta
dır. önümüzdeki yıl tahsisatının bu miktar fazlasiyle teklif olunması zaruri görül
müştür. 

11 Başvekâlet (Giyecekler) : 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu (Giyecekler,) . 

(D) cetvelinde mevcut personelin elbise, ayakkabı, palto gibi giyecek ihtiyaçları için 
bu miktar tahsisata ihtiyacolacağı tahmin edilmiş olup, bu icapla artırılması zaruri 
bulunmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
22 Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife harcırahı : 

Nakil vasıtaları ücretlerinin ayarlanmış olması sebebiyle artacak olan yolluk masraf
larını karşılamak zaruretiyle 20 ve 22 nci maddelere hizalarındaki miktarın ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Etüd için Amerika'ya gönderilecek olan üç kişinin yol paraları ile senelik beş biner 
dolar tahsil masrafları karşılığı olarak geçen yıla. nazaran fazla teklif olunmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Atom enerjisi için önümüzdeki yıl içinde uzman getirilmesi düşünülmekte olduğundan 
bu zaruretle fazla konmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Hastahane ve diğer tedavi müesseseleri ücretleri armış olduğundan mevcut tahsisat kâ
fi gelmediğinden munzam tahsisat talebinde bulunulması zarureti hâsıl olmuştur, önü
müzdeki ihtiyacın bu miktarın ilâvesiyle karşılanacağı tahmin edilmiştir. 

11 Başvekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
12 Başvekâlet otomobilleri onarma masrafları : 
13 Devlet Vekilleri otomobilleri işletme ;nasrafları : 
14 Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masrafları : 

Benzin fiyatlarının ayarlanmış olması hasebiyle mevcut tahsisat işletme masraflarına, 
kâfi gelmediği gibi önümüzdeki yıl mevcut arabaların lâstiklerinin değiştirilmesi ve 
onarılmaları için maddelerin hizalarında gösterilen tahsisata ihtiyaç olacağı tahmin 
edilmiştir, 
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Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme masrafları : 
Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma masrafları : 
Ecnebi misafir otomobilleri işletme masrafları : 
Ecnebi misafir otomobilleri onarma masrafları : 

Ham ve işlenmiş maddeler bedeli : 
Resmî Gazete yıllık sarfiyatiyle her yıl basılmakta olan büroşürler ve mevcutları kal-
mıyan ve yeniden basılması zaruri bulunan noksan düstur ciltlerinin tamamlanması ve 
ayrıca kanun teksirleri ile Büyük Millet Meclisi zabıt cetvellerinin basılması için sarf 
edileceği tahmin edilen kâğıt bedeli ile paketlik kâğıt, mukavva, ambalaj kağıdı, cilt 
bezi, mürekkep ve ikinci hamur kâğıt ve benzeri sair ihtiyaç maddeleri fiyatları ile 
nakliye ücretlerinin ayarlanmış olması dolayısiyle geçen yıla nazaran fazlasiyle tek
lif edilmesi zaruri görülmüştür. 
îşçi gündelikleri : 
Hariçte matbaalar çoğalmış ve iş hacmi genişlemiş olduğundan kadromuzdaki yetiş
miş işçiler ayrılmakta ve gidenlerin yerlerine aynı kalitede işçi bulmakta zorluk çe
kilmektedir. Bu sebeple emsalsiz bir kıymet taşıyan makinalarımız sık sık arıza yap
maya başlamış bulunmaktadır. Kalifiye işçiler tadarik edilmek zaruretiyle geçen yıla 
nazaran % 25 nispetinde bir tahsisat fazlalığı teklif edilmiştir. 
Diğer işletme ve yönetim masrafları : 
iş elbiseleri, sigorta ücretleri, tazminatlar, akar yakıt, kuvvei muharrike, tenvir, teshin, 
kimyevi ecza ve sair işletme malzemesi bu fasıldan temin edilmekte olup bu sayılan 
malzeme ihtiyacının karşılanmasını teminen geçen yıl tahsisatı bu miktar artırılmıştır. 

Misafir ağırlama masrafları : 
Kömür fiyatlarının ayarlanmış olması ve köşk müstahdemleri giyeceklerinin bir kısmı 
bu fasıldan tedarik edileceği cihetle geçen yıl tahsisatına bu maksatla fazla konmuştur. 

Örtülü tahsisat : 
Geçen yıla nazaran bu miktar fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Arşivler umumi masrafları : 
Tasnif edilmiş bulunan bir kısım evrakın yerleştirilmesi için lüzum hâsıl olan etajer 
ve rafların yaptırılması gibi eşyanın tedariki ile beraber mikro - filimlerin bu sene alın
masına başlanacağından keza bu maksatla yapılacak mubayaaların karşılanmasını temi
nen fazla teklif olunmuştur. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu 
kanun gereğince yapılacak hizmetler : 
6696 sayılı Kanun icabiyle bu fasıl açılmış ve işin istilzam ettirdiği hizmetleri kara
lamak için bu miktar tahsisata ihtiyaç olacağı tahmin edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu satmalma ve abone : 
Atomla ilgili hariçten getirilecek neşriyat için yeni kura göre fiyatlar artmış olma
sına ve kütüphane için daha fazla kitap getirilmesi zaruretine binaen geçen yıla 
nazaran fazla konmuştur. 
Atom Enerjisi Komisyonu başka her çeşit masraflar : 
Yapılacak mubayaatm bir kısmı ithal malı olması hasebiyle bu miktar artırılması 
zarureti hâsıl olmuştur, 
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Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları : 
Halen Amerika'da olup 1959 yılında avdet edecek olan yirmi ve yine aynı yıl içinde 
gidecek yirmi yedi kişinin yol masrafları karşılığı olarak teklif edilmiş bu sebeple 
işbu fasıl açılmıştır. 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin istifade edeceği vasıtaların bilet ücret
leri % 50 nispetinde artmış ve yeni kurdan ödenecek harcırahları da üç misli artmış 
bulunduğundan bu zaruretle geçen yıla nazaran fazlasiyle teklif olunmuştur. 

7163 sayılı Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne yardım : 
7163 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Türkiye ve Orta - Doğu Âmme Ensti
tüsüne yardım olarak teklif olunmuştur. 

İstimlâk ve satınalroa masrafları : 
Atom Enerjisi Komisyonunun 5 nci toplantısında Atom sitesi kurulmasına karar ve
rilmiş olduğundan bu icap ile tahmin edilen bedel olarak geçen yıla nazaran fazla tek
lif olunması zaruri bulunmuştur, 

Matbaa için alınacak makina, alet ve malzeme : 
Devlet Matbaası için 1946 senesinde satın alman Camco marka otomatik kâğıt katla
ma makinasmm on iki yıldan beri bilâfasıla çalışması neticesi bâzı aksamı aşınarak 
bozulmuş olduğundan Londra Elçiliği vasıtasiyle yenisinin mubayaasına teşebbüs edil
miş 1 033 sterline alınabileceği anlaşılmıştır. Bu kadar sterlinin yeni kur üzerinden 
tutarı ile Gümrük Vergisi nakliye ve sair resimleri karşılamak üzere bu miktar tahsi
sata ihtiyaç olacağı anlaşılmıştır. 

Lâboratuvar ve radyeizotop merkezleri tesis masrafları : 
10 Haziran 1955 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında imzalanan ve 6864 sayılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan Anlaşma gereğince 
Atom Enerjisinin sulhcu gayelerle sivil sahada kullanılması için kurulacak reaktör 
ve buna ait diğer atom tesislerinin ve bilûmum site, lâboratuvar, izotop merkezleri 
ve tesis büroları ve saire için sarfı icabeden masraflar ile buralarda çalıştırılacak 
yevmiyeli ve 6821 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (K) fıkrası gereğince çalıştırı
lacak mukaveleli teknik personelin ücretleri karşılığı olarak bu miktar tahsisata ih-
tiyacolacağı tahmin edilmiştir. 
Reaktör binasının inşa masrafı : 
Atom Enerjisi reaktör binasının inşa masrafı olarak 1958 yılı bütçesiyle teklif edi
lip Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılmış bulunduğundan bu yıl bütçesinden tenzil 
edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar': 
Başvekâlet Yüksek makamı için alınmasına lüzum hâsıl olan otomobil bedeli karşı
lığı olup Maliye Vekâleti bütçesine nakledilmek üzere teklif olunmuştur. 
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DEVLET ŞÛRASI 

1959 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 166 176 lira fazlasiyle 1 977 995 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiş
tir. Hizmetlerin ifasına yeteceği tahmin olunan diğer fasıllardaki tahsisat geçen yılın aynı olarak 
teklif edilmiştir. 

P . M. 

201 20 Açık maaşı : 
Açıkta memur yoktur. Senelerden beri de açık maaşı verilmediğinden faslın muhafazası 
için 1 lira konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
İstatistik Umum Müdürlüğü ve Devlet Matbaasiyle müştereken işgal edilmekte olan 
binada Devlet Şûrasına tefrik edilen kısmın kifayetsizliği ve bu kısımdaki odalarda 
gayrisıhhi şartlar altında çalışanların durumu göz önüne alınarak, İstatistik Umum 
Müdürlüğüne ait kısmın tahliyesiyle Reisliğimize devri, 1958 yılı bütçe müzakereleri 
sırasında kararlaştırılmıştır. Mezkûr Umum Müdürlükten devir alınacak oda adedi 
30 - 35 arasındadır. Şimdiye kadar İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenmekte 
olan, binanın teshin masrafları da badema Devlet Şûrası bütçesinden karşılanacaktır. 
Binanın Reisliğimize devri keyfiyetinin 1959 bütçemizin muhtelif fasıllarına yapacağı 
tesir, aidoldukları fasılların gerekçelerinde belirtilmiş olup, tahliyenin hizmetliler üc-
retindeki tesiri aşağıda sırasiyle gösterilmiştir. 
A) 4 kattan ibaret binada (Devlet Matbaası dâhil) mevcut kaloriferi çalıştırmak ve 
bu tesisattaki tâmiratı yapmak üzere D cetveline 200 lira ücretli bir kaloriferci ile 150 
lira ücretli bir kaloriferci yamağı ve binada mevcut elektrik ve zil tesisatı ile asansö
rün kontrol ve tamirini temin için 250 lira ücretü bir elektrikçi kadrolarının ilâvesine, 
B) Bugün sıkışık vaziyette çalışan odalardan, tahliye edilecek kısımlara nakloluna
cak personelin hizmetinde kullanılmak ve buraların temizliğini yapmak için beheri 
125 lira ücretli 10 hademe ile 1 gece bekçisi kadrosunun ilâvesine, 
C) Artan hademe kadrosu ile daire hizmetlerinin idare ve kontrolünü temin, hademe 
ve bekçilerin nöbet cetvellerinin tanzim ve idaresi ve pasif korunma teşkilâtı ile resmî 
dairelerin yangından korunmasına dair olan Talimatname hükümlerinin tatbiki işle
riyle tavzif edilmek üzere 300 lira ücretli bir memur kadrosunun ihdasına, 
Lüzum görülmüş ve bu sebeple hizmetliler ücreti faslına 37 900 lira fazlasiyle tahsi
sat talebedil mistir. 

206 10 Çocuk zammı : 
Hâlen 145 çocuk için senede 17 .400 lira ödenmektedir. Çocuk adedinde vukuu muh
temel artışlar göz önüne alınarak mevcut 18 000 liranın kifayet etmemesi ihtimaline 
karşı 2 000 lira fazlasiyle istenmiştir. 

209 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret tutarlarının yüzde beş buçuğu bilhesap 56 275 lira tutmakta olduğun
dan 1 725 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 



Kırtasiye : 
Dâva adedinin mütemadi artışı, kırtasiye sarfiyatını fazlalaştırmıştır. Yalnız özel 
numunesine göre bastırılıp yaptırılan 20 000 dâva dosya gömleği için 6 000 lira öden-

• mektedir. 
Diğer taraftan, fiyatlar da artmış olduğundan mevcut tahsisatın kifayet etmiyeceği 
anlaşılmış, bunun için 4 000 lira fazlasiyle 12 000 lira talebolunmuştur. 

Döşeme : 
İstatistik Umum Müdürlüğünden devralınacak odaların tefrişi ve mevcut mefruşatın 
tamir masraflarını karşılayabilmek üzere bu fasla 25 000 lira konulmuştur. 
Demirbaş : 
Devralınacak odalar için lüzumlu demirbaş eşyanın mubayaası ve mevcutların tamir 
bedelini karşılamak için bu fasla 5 000 lira fazlasiyle tahsisat istenmiştir. 
öteberi masrafları : 
Temizlik malzemesi, su, nakliye ve ilân fiyatlarının artması ve binanın Reisliğimize 
devri dolayısiyle fazlalaşacak şehir suyu sarfiyatı ile temizlik malzemesi, ufak tami
rat, badana ve nakliye masraflarını karşılayabilmek maksadiyle bu fasla 4 000 lira 
fazlasiyle tahsisat talebedilmiştir. 
Aydınlatma : 
1958 yılının ilk altı ayında yapılan sarfiyata nazaran mevcut tahsisatın yıl sonuna 
kadar kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. Diğer taraftan; istatistik Umum Müdürlüğün
den devralınacak kısmın cereyan bedeli ile ampul ihtiyacı da göz önüne alınarak 
2 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Isıtma : 
Kalorifer için lüzumlu odun ve kömür bedelleriyle, nakliye ve bâzı tamirat masraf
larını karşılamak üzere 25 000 lira konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler*? 
Mevcut tahsisat senenin 6 ncı ayı sonunda tamamen sarf olunmuştur. 
Tab'ı ve cilt fiyatlarının artması ve iş hacminin genişlemesi dolayısiyle bu fasla 
2 000 lira fazlasiyle tahsisat talebedilmiştir. 

Telefon masrafları : 
Yapılan tasarrufa rağmen bu fasılda mevcut tahsisat kifayet etmemekte olduğundan 
J 400 lira fazlasi,yle konmuştur. 

Giyecekler : 
Giydirilmesi icabeden 38 müstahdeme elbise, iskarpin, palto, kasket ve gömlek veri
lebilmesi için bugünkü asgari fiyatlar üzerinden yapılan hesapta 19 700 liraya ihti-
yacolduğu tesbit edilmiş ve bu miklnr tahsisat konmuştur. 

Daimî vazife harcırahı : * 
Yaş hadlerini ikmal etmeleri dolayısiyle tekaüde şevkleri muhtemel reis ve azaların 
zat ve aile harcırahlarının ödenebilmeğini temin maksadiyle 2 000 lira fazlasiyle 
istenmiştir. 
Muvaklfat vazife harcırahı : 
Otobüs ve sair nakil vasıtaları ücretlerine yapılan zam dolayısiyle mevcut tahsisatın 
id fay et; etmiyeceği anlaşıldığından 750 lira fazlasiyle konulmuştur. 
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308 Tedavi masrafları ve harcırahları : 
Bu fasılda mevcut 3 000 lira memurların tedavi masraflarını karşılamamaktadır. Bıi 
sebeple 4 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

309 .11 Reislik otomobili işletme masrafları : 
Benzin fiyatlarına yapılan zam, fazla tediyeyi icabettirdiğinden 1 000 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

12 Reislik otomobili onarma masrafları: 
Arabanın umumi revizyona tâbi tutulması ve bâzı aksamının değiştirilmesi icabetti-
ğinden 3 000 lira konmuştur. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve yapı
lacak hizmetler : 
6696 sayılı Kanun icabı 38 000 lira konulmuştur. / - ^ 

451 10 Satmalma ve abone : 
Kitap, mecmua ve gazete fiyatlarındaki artışları ve cilt masraflarını karşılıyabilmek 
üzere 1 800 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. / 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Bu fasılda mevcut tahsisat, üç ayda bir intişar etmesi icabeden Devlet Şûrası Karar
lar Dergisinin kâğıt, karton, baskı ve sair ambalaj masraflarına kifayet etmediğin
den zamanında çıkarılamamaktadır. 
Beher sayısı vasati 200 sayfadan ibaret olup Vekâletlere, vilâyetlerle, kazalara ve res
mî müessesata gönderilmekte ve ayrıca istiyenlere satılmakta olan bu derginin mun
tazaman intişarını temin maksadiyle mevcut tahsisat 15 000 liraya çıkarılmıştır. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İstatistik Umum Müdürlüğünün bütçesi, 1958 yılma nazaran 2 039 261 lira fazlasiyle tesbit 
edilmiş ve hareket kaydeden bölümlerdeki fazlalıkların sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

F . M. 

201 10 Merkez memurları maaşı : 
5629 sayılı Teşkilât Kanununa ekli kadroların senelik tutarı 539 400 liradır. 1959 
bütçesinde bu miktar esas alınmıştır. 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre kadroları 
dâhilinde bir veya iki üst derece maaş alan memurların almakta oldukları üst derece 
farkları 65 100 liradır. 
6211 sayılı Kanun gereğince memurlara verilecek tahsisat karşılığı % 41 üzerinden 
247 845 liradır. Bu fasıla, buraya kadar sayılan kalemlerin yekûnu olan 852 346 
lira konulmuştur. Bu miktar geçen yıla nazaran 6 134 lira bir noksanlık göstermek
tedir. Bu noksanlık, üst derece alan memurların, kadrolarda vukubulan inhilâller 
neticesi, maşlarına tekabül eden kadrolara geçmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Bu fasılda teklif edilen tahsisat tutarı 2 045 200 liradır. Bir yıl öncesine nazaran 
135 475 lira noksanlık göstermektedir. (D) cetveline dâhil hizmetliler sayısı 1958 
bütçesinde, 493 iken bu defa 456 ya indirilerek 37 kadro tasarruf edilmiştir. Bu 
kadro tasarruf edilmiştir. Bu kadro tasarrufu 1955. nüfus sayımı tasnif işlerinin 
ikmal edilmiş olması neticesi elde edilmiştir. 



— 114 — 
P. M. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Umum müdürlüğün muhtelif servislerindeki sayım ve anket dokümanlarının tevzii 
ve işlendikten sonra servislerden toplanması gibi muayyen hizmetler için geçici mahi
yette bir miktar geçici • hizmetli istihdamı zaruri görülmüş ve geçen sene tahsisatı ay
nen konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39.;ncu maddeleri ve 
6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fıkrası gereğince 'T.C. Emekli (Sandığına 
yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarındaki tahsisatlara uygun olaraik 5 330 lira noksaniyle teklif 
edilmiştir. 

301 10 Kırtasiye : 
Bu maddeye, geçen yıla nazaran 45 000 lira fazlasiyle 90 000 lira konulmuştur. Artı* 
şm sebebi, ithal mallarına tatbik edilecek prim ve primli kur üzerinden hesaplanacak 
Gümrük Resminin kırtasiye maddelerine inikası ve dairemizin kırtasiye stoklarımın 
tamamiyle tükenmiş bulunmasıdır. 

30 Demirbaş : « 
5 000 lira fazlasiyle 17 500 lira olarak teklif 'edilmiştir. Artışın sebebi, şimdiye kadar 
kaydedilmiş ve 1959 yılında kaydedilmesi muhtemel olan fiyat artışlarıdır. 

40 öteberi masrafları : 
25 000 lira fazlasiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. Farkın sebebi, tahsisatın ki
fayet etmeyişi, (kaydedilmesi muhtemel fiyat »artışlarıdır. 

50 Aydınlatma : 
5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın 'sebebi, tahsisatın ki
fayet etmemesi ve muhtemel fiyat artışlarıdır. 

60 Isıtma : 
20 000 lira fazlasiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi, kömür fiyat
larına yapılmış olan zam ve odun fiyatlarındaki yükseliştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi, kâğıt ve 
baskı fiyatlarındaki yükseliştir. 

304 10 Posta ve telgraf ücretleri : 
15 000 lira fazlasiyle 75 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

305 Kira : 
45 000 lira fazlasiyle 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. Halen ödenmekte olan kira 
81 058 liradır. 1958 bütçesinde bu miktara 65 000 lira ilâve edilmiştir, ilâveden mak
sat Devlet Şûrası ile müştereken işgal edilen binanın tahliye edilerek, tamamının 
Devlet Şûrasına bırakılmasını temin etmekti. Fakat ,mevcut tahsisatla her hangi bir 
bina temini mümkün olmamıştır. 1959 yılında aynı maksatlarla kiralık bir bina teda
riki imkânları araştırılacaktır. 

306 Giyecekler : 
15 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artış, fiyat yükselişlerinden 
ileri gelmektedir. 
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Muvakkat vazife harcırahı : 
35 000 lira fazlasiyle 110 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi, nakil va
sıtaları ücretlerine yapılan zamlar ile tahsisatın hizmet ihtiyaçlarına kifayetsiz olu
şudur. 
Ecnebi memleketler harcırahı : 
20 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artış, prim tatbikatının ne
ticesidir. 

Tedavi masrafları : 
8 500 lira fazlasiyle 17 000 lira teklif edilmiştir. Artış, fiyat farklarını karşılamak 
üzere derpiş edilmiştir. 

Taşıt onarma masrafları : 
3 000 lira fazlasiyle 6 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artış, fiyat yükselişlerini kar
şılamak üzere derpiş edilmiştir. 

Çeşitli anket masrafları : „ 
25 000 lira noksanı ile 125 lira teklif edilmiştir. 

Kâğıt ve zarf masrafı : . 
Bu fasla 500 000 lira konulmuştur. 1960 yılında bütün dünya memleketlerinde sayım 
yapılması Birleşmiş Milletlerce kararlaştırılmıştır. Ayrıca 1960 da umumi nüfus sayımı 
yapılması 5622 numaralı Sayımlar Kanunu icabıdır. Ancak, 1960 yılının Ekim ayında 
yapılacak olan sayımın gerektirdiği malzemenin 1960 malî yılı başlarında hazır hale 
getirilebilmesi için 1959 malî yılı içinde bu malzemenin tedarik ve ihzarına girişmek 
zarureti vardır. 

Ziraat sayımı hazırlık masrafları : 
Bu fasla 15.0 000 lira konulmuştur. 1960 yılında bütün dünyada ziraat sayımı yapılması 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı tarafından kararlaştırılmıştır. Diğer taraf
tan, 1960 da ziraat sayımı yapılması 5622 numaralı Sayımlar Kanununun icabıdır. An
cak, 1960 yılı Sonbaharında yapılacak olan sayımın gerektirdiği malzemenin, 1960 
malî yılı başlarında hazır halde bulundurulabilmesi için 1959 yılı içinde temini cihe
tine gidilmesi zaruri görülmektedir. 

Makina. fişi ve mültigraf, foto ve sair malzeme satınalma masrafları : 
Bu fasla 550 000 lira ilâvesiyle 750 000 lira konulmuştur. Artışın sebebi şudur : 1958 
yılında Marshal Yardımından makina fişi satmalabilmek üzere 40 000 dolar temin edil
miştir. Bununla satmalman malzeme, 1959 malî yılı başında memlekete gelecektir. Bu 
malzemenin Gümrük Resmi 360 000 lira tutmaktadır. Nakliye ve diğer masraflar ve 
resimlerle birlikte 400 000 lirayı aşacaktır. Geri kalan 350 000 lira ile 1959 yılı içinde 
de makina fişi, mültigraf malzemesi tedariki yoluna gidilecektir. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler : 
6696 sayılı Kanunla ihdas edilen hizmetler karşılığı olarak 40 000 lira konulmuştur. 

Satınalma ve abone : 
2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. 
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Başka her çeşit giderler : 
360 000 lira fazlasiyle 600 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi, kağıt ve bas
kı fiyatlarında kaydedilen yükseliştir. 

4489 sayılı Kanıma göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları : 
30 000 lira ilâvesiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi, yeni kur tat
bikatı neticesi, dış nakliye ücretlerinin yükselmesi, yeniden gönderilecek olan memur
ların maaşları ile talebe tahsisatı arasındaki farkın yeni kurlar dolayısiyle artmış ol
masıdır. 

Kurum ve derneklere katılma payı : 
2 200 lira ilâvesiyle 3 200 lira olarak teklif edilmiştir. Artış, yeni kur tatbikatından 
ileri gelmektedir. 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
2fr 000 lira ilâvesiyle 45 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artış, yeni kur tatbikatından 
ileri gelmektedir. 

Satmalmaeak makina, alât ve malzeme : 
300 000 lira ilâvesiyle 350 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi şudur : 1958 
malî yılı içinde Marshal Yardımından 15 000 dolar temin edilmiştir. Bıı malzeme 1959 
malî yılı başında, memlekete gelecektir. Malzemenin gümrük ve diğer vergi ve resim
leri 1959 bütçesinden ödenecektir. Bakiye olarak kalacak tahsisat ile yeniden makina 
mubayaası derpiş edilmektedir*. 

DÎYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 
.# 

Eksiği P. M. I i E V A ı\M 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı: 7033 sayılı Kanunla 1 . 4 . 1958 de 
teşkil olunan 22 kazanın 20 liralık 22 aded müftülük kadrosu 
tahsisatının 1958 bütçesinde bir aylık noksan konulmasiyle ikma
ldi, 
3 850 lira 

32 725 lirası 7033 sayılı Kanunla 1 . 4 . 1959 da meriyete girecek 
olan 17 aded kaza için 20 liralık müftü kadrosunun 11 
aylık tahsisatı 

36 575 
14 905 f/( 41 5 avlik tahsisat ı . 

51 570 Yekûn 
202 11 Merkez hizmetlileri ücreti: ÜJ58* vıh bütçesinde encümence kadroya 

bir aded 150 lira ücretli doktor kadrosu ilâve edilmesinden yıllık 
ücret ve tahsisatının ilâvesinden. 

202 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti: Müftüğüğün yazı işlerini de yapmak 
üzere mühim kazalar için 35 aded 100 lira aylık ücretli hademe 
kadrosu ilâvesinden. 
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3 000 302 20 

71 194 202 13 Hayrat hademesi ücreti : Fiilî kadroya nazaran geçen yıl fazla ko
nulduğu anlaşılan tahsisatın tenzili. 

15 200 206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : Tahsisatın kifayet etmediğin
den aktarma yapılmak mecburiyetinde kalındığından mahallerinden 
celbedilen beyannamelere nazaran 1 585 aded çocuğa tekabül edecek 
miktarda 15 200 lira fazlasiyle 190 000 lira olarak teklifi zaruri 
görülmüştür. 

661 -09 Emekli keseneği : Maaş ve ücret tertiplerindeki zam ve tenzillere 
muvazi olarak gerekli kanuni nispeti dairesinde 661 lira fazlasiyle 
teklif olunmuştur. 

^00 301 10 Merkez kırtasiye : Devlet Malzeme Ofisince yapılan ayarlama dola-
yısiyle ilâvesinden. 

- ^00 301 60 Merkez ısıtma : Kömür Tevzi Müessesesine yapılan ayarlama dola-
yısiyle. 

- ;>00 302 M). Vilâyetler kırtasiye : Devlet Malzeme Ofisince yapılan ayarlama
larda nazara alınarak 67 vilâyete 25 er ve 553 kazaya 15 er liralık 
kırtasiye alınmasını teminen 2 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Vilâyetler döşeme : Müftülerin mühim bir kısmının mefruşat na-
ıniyle bir şeyleri olmadığından ve her vilâyet müftülerine vasati 
300 lira düşecek miktarda tahsisat verebilmek maksadiyle 3 000 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

5 000 302 40 Vilâyetler öteberi masrafları Müftülük daireleri ve camilerin 
temizlik giderleri ve su sarfiyatını karşılamak üzere geçen yıla 
nazaran 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

20 000 302 50 Vilâyetler ayd ın la tma: Müftülük daireleri ve bilhassa camilerin 
eeryan sarfiyatını karşılamaya mevzu tahsisatın kifayet etmediği 
anlaşıldığından 20 000 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

10 000 302 60 Vilâyetler ısıtma : 400 müftülük dairesine vasati 100 er liralık 
mahrukat bedeli verilmesini mümkün kılmak maksadiyle 10 000 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

2 000 303 Hasılı kâğıt ve defterler : Matbua için alınacak kâğıt fiyatlarının 
malzeme ofisince ayarlanması dolayısiyle 2 000 lira fazlasiyle tek
lif olunmuştur. 

50 000 305 12 Vilâyetler kira bedeli : Camilerin restorasyonu dolayısiyle istan
bul merkez kazalariyle Edirne, İzmir, Adana, Ankara ve merkez 
kazaları ve müftülük dairesi olmıyan 20 kadar müftülüğe daire 
kiralanması mecburiyeti dolayısiyle geçen yıla nazaran 50 000 li
ra fazlasiyle teklif olunmuştur. 

3 300 306 (fiyecekler: Sümerbank mallarında yapılan ayarlama, dolayısiyle 
geçen yıla nazaran 3 300 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

6 000 307 10 Daimi vazife harcırahı: tmam - Hatip Okulu mezunlarının tâyin
leri ve tren ücretlerine yapılan ayarlamalar dolayısiyle geçen yı
la nazaran 6 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

10 000 307 20 Muvakkat vazife harcırahı: Tren ücretlerine yapılan ayarlamalar 
ve ayrıca UNESKO Türkiye Millî Komisyonu Sağlık Eğitimi Ko
mitesince din adanılan tarafından yapılması kararlaştırılan prog
ramın tahakkuk ettirilmesi maksadiyle geçen yıla nazaran 10 000 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
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1 500 308 12 Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları: Tren ücretlerine ya
pılan ayarlamalar dolayısiyle geçen yıla nazaran 1 500 lira faz-
lasiyle teklif olunmuştur. 

1 000 309 11 Riyaset otomobili işletme masrafları: Benzin fiyatlarının ayarlan
ması dolayısiyle geçen yıla nazaran l 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

246 689 71 194 Yekûn 1959 yılı bütçesi, 1958 yılı bütçesine nazaran 71 194 lira eksik, 
^^—- 246 689 lira fazlasiyle 24 606 631 lira olarak teklif olunmuştur. 

Yatırımlar 

500 000 Diyanet İşleri Reisliği binası inşaatı her türlü masrafları: (Nafıa 
Vekâleti bütçesine aktarılacaktır.) Diyanet işleri Reisliği için ih
tiyacı karşılayacak şekilde bir bina inşası zaruri görülerek büt
çenin yatırımlar kısmına 500 000 lira tahsisat ilâve edilmiştir. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 1959 YILI TEKLİF BÜTÇESİ ESBABI 
MUCÎBESt 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1959 yılı ibütçesi, yeniden 17 kaza teşkil edilmiş 'bulunması 
do'layısiyle ve tapulanması ve 'kadastrosu yapîlacaik 'bölgelere ait tapu kayıtlarının mahalle mahal
le ve k'öy köy tasnif edilerek yeni yazıya çevrilmesi suretiyle çıkarıl abilme'sini temin için ve fotoğ-
rametri işleri için gerekli âletlerin muibayaasını sağlamak üzere diğer müteferrik ihtiyaçlar da göz 
önüne alınarak 1958 yılı bütçesine nazaran yatırımlar dâhil 5 552 481 lira fazlasiyle 39 120 493 lira 
olarak hazırlanmıştır. 

F . M. 

201 12 Vilâyetler memurları (maaşı : 
1 Nisan 1958 de teşkil olunmasından dolayı 1958 bütçesine maaş ve tahsisatları 11 ay
lık konulmuş 'bulunan 22 kaza memurunun bir aylık maaş ve tahsisatları farlkı olan 
6 415, 1 Nisam 1959 da teşkil olunacak. 17 kaza' memurunun 11 aylık maaş ve tahsi
satları için 54 674 lira ki, ceman Ibu maddeye 61 089 liranın zammı lâzımıgelmiştir. 
(Tapulama ekiplerinin takviyesi için ı(L) -cetvelinden 57 nnernur çıkarılmış ve (buna 
mukabil maaş tutarları ye'kûnu aynı olan ve münhal 'bulunan 102 memur 'kadrosu da 
(L) cetveline alınmıştır.) 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez kadrosuna dahil memurlar arasında açıkta kimse olmadığı için bu maddeye 
mevzu tahsisattan 1 249 lira tenzil edilmiştir. 

202 11 Merkez .hizmetlileri ücreti : 
frotoğram'etri işleri için Umum Müdürlük emrinde 'bulunan i/ki tayyarenin )bir pilotla 
idaresi mümkün alamadığından 625 lira ücretli bir pilot ile hayadan alınan resimler
den 'kıymetlendirilen paftaların tersimat üslerinin günü gününe yapılaibilmesi, mürek-
keplenm'esi ve yazılması için de 625 lira ücretli mütehassıs bir kartografa ve 550 lira 
ücretli bir desinatöre ve her hafta temizlenmesi ve ayarlarının kontrolü icalbeden kıy-
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met'lendirme âletleri ile dört yüzü mütecaviz ta/keometre ve teodolitlerin senelik bakım 
ve revizyonlarının yapı'labilmesıkıi sağlamak üzere de 'biri 550 ve ikisi 475 er lira 
ücretli 3 sanatkâra ve Umum Müdürlük teşkilâtının ayrı ayrı binalarda bulunması d'o-
layısiyle beheri 250 er lira ücretli 3 kaloriferciye katî ihtiyaç olduğundan ıbunlarm 
ücret vo tahsisatlar) karşılığı olarak 'bu maddeye-68 526 lira zam edilmiş (bulunmak
tadır. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1 Nisan 1958 de teşkil olunup ımezkûr yıl bütçesine ücret ve tahsisatları lıl aylık konan . 
22 'kaza tapu idaresi odacılarının birer aylık ücret ve tahsisatları farkı için 3 100 lira 
ve 7033 sayılı Kanuna göre 1 Nisan 1959 da teş'kil olunacak b'eherİ 100 lira ücretli 17 
kaza odacısının 11 aylık ücret ve tahsisatları için de 26 367 lira ki, ceman bu maddeye 
29 467 liranın zammı icalbeylemistir. 

Vilâyetler imam urları çocuk zammı : 
Bu maddeye mevzu ödenek kifayet etmemekte ve her yıl aktarma yapılması mecfburiyeti 
hâsıl, olmakta bulunduğundan hem Ibuna mahal kalmamak ve 'hem de 7033 sayılı Kanu
na göre 1 Nisan 1959 da teşkil olunacak 17 kaza memurunun çocuk zammını karşıla-
ım-aik üzere bu maddeye 70 320 lira zam edilmiştir. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
7033 sayılı Kanuna göre 1 Nisan 1959 da teşkil olunacak 17 kaza tapu sicil muhafız ve 
memurunun doğum yardımına verilmıek için ve esasen mevzu ödeneğin kifayet etme
mekte olması da nazara alınarak bu maddeye 17 600 lira zam olunmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Merkez ve vilâyetler memurları8 ma aşı ile merkez ve vilâyetler daimî hizmetlileri ter
tiplerine konan ödeneğin % 5,5 ğu olarak bu fasla 1958 bütçesine nazaran 9 260 lira 
fazlasiyle 748 765 lira konulmuştur. 
Merkez ve vilâyetler memurları maaşı ile merkez ve vilâyetler daimî hizmetlileri ter
tiplerine konan ödeneğin % 5,5 ğu olarak bu fasla 1958 bütçesine nazaran 9 260 lira 
fazlasiyle 748 765 lira konulmuştur. 

Merkezde ve taşrada arap harfli tapu kayıtlarının Türk harflerine çevrilmesi sure
tiyle çıkarılması işlerinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacak memurlara 3656 sayılı 
Kanunun 22 "nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai ücreti : 
Arap harfli tapu kayıtlarının okunması ve bunların mahalle mahalle ve köy köy tas
nif edilerek çıkarılması, eski yazıyı gayet iyi okumaya ve tapu işlerinde uzun müd
det hizmet vermiş olmaya ve kayıtların mâna ve mahiyeti ve eski tapu ıstılahları 
hakkında bilgi sahibi bulunmaya mütevakkıf olduğundan hariçten tedarik edilip gün
delikle istihdam edilen elemanlardan bu mevzuda gereği gibi faydalamlamadığı ve 
bunların bilgilerinin kifayetsizliği yüzünden bâzı aksaklıklara sebebiyet verildiği tat
bikattan anlaşıldığından ve esasen 15 . IV . 1958 tarihli ve 4/10195 sayılı Kararna-

.mede yevmiye ile memur istihdamını meneder hüküm de bulunduğundan bundan 
böyle tapulaması ve kadastrosu yapılacak bölgelerin tapu kayıtlarının mümkün olan 
mmtakalarda mesai haricinde bu mevzuda ihtisasları müsellem olan tapu ve kadas
tro memurlarına çıkartılması ve 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi mucibince İcra 
Vekilleri Heyetinden alınacak karar dairesinde kendilerine fazla mesai ücreti veril
mesi daha uygun görülmüş ve bu sebeple yeniden açılan bu fasla 50 000 lirası 417 
nci faslın 30 ncu maddesinden ve 250 000 lirası 418 nci fasıldan aktarılmak sure
tiyle 300 000 lira konulmuştur. 
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10 Merkez kırtasiyeyi : 
Merkez bürolarının kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye 6 400 lira 
zammedil mistir. 

20 .Merkez döşeme : 
Merkez bürolarının döşeme ihtiyacını sağlamak maksadiyle bu maddeye 1 000 lira 
zammolunmuştur. 

40 Merkez öteberi : 
Bu maddeye mevzu ödeneğin kifayet etmemekte olmasından dolayı bu tertibe 5 000 
liranın zammı zaruri görülmüştür. 

50 Merkez aydınlatma : 
Bu maddedeki ödeneğin 1 000 liradan ibaret olması ve bu miktar tahsisatın kifayet 
etmemekte bulunması sebebiyle, aydınlatma tertibine 500 lira ilâve edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Merkez dairelerinin ısıtılmasını tetnmeîn bu maddeye 2 000 lira zammedilmiş bulun
maktadır. 

.10 Vilâyetler kırtasiyesi : 
Vilâyet, kaza ve nahiyeler tapu idareleriyle kadastro ve tapulama müdürlüklerinin 
ve hâkimliklerin kırtasiye ihtiyacım karşılamak üzere bu maddeye 120 000 liranın 
zammı lâzımgclmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaşı : 
Tapu ve kadastro idareleriyle tapulama müdür ve hâkimliklerinin yazı makinası, soba 
ihtiyacını karşılamak ve müsbit evrakın ve haritaların hüsnü muhafazasını temin et
mek üzere Umum Müdürlükçe verilecek numunelere göre pafta ve evrak dolabı yap
tırılması için bu maddeye 31 500 lira zammolunmuştur. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Bu maddeye mevzu ödenek vilâyet, kaza ve nahiyeler tapu idareleriyle tapulama ve 
kadastro müdürlüklerinin ve hâkimlerin öteberi ihtiyacını karşılamamakta olmasından 
bizzarure 76 000 lira artırılmış bulunmaktadır. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Tapu, tapulama ve kadastro idareleriyle hâkimliklerin aydınlatma ihtiyacını temin 
için bu maddeye 16 000 liranın zammı lâzımgelmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Tapu kadastro ve tapulama müdürlükleriyle hâkimlerin yakacak ihtiyacını temin için 
bu maddeye 65 000 lira zammolunmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Vilâyet, kaza ve nahiyeler tapu idareleriyle kadastro ve tapulama müdürlüklerinin 
ve hâkimliklerin sicil, defter, tutanak, tahrir varakası, tapu senedi, tasarruf belgesi 
ve diğer bilûmum matbu evrak ihtiyacını temin için bu fasla 450 000 lira zammedil
miş bulunmaktadır. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Geçen senelere nazaran artan tasarruf işleriyle mütenasibolarak muhaberat da artmış. 
olduğundan 12 nci vilâyetler posta ve telgraf ücretleri maddesine 50 000, 21. nci 
merkez telefon masrafları maddesine 2 000 ve tapulama işlerinin süratle intacı için 
bâzı tapulama müdürlüklerine telefon alınmak üzere 22 nci vilâyetler telefon masraf
ları maddesine de 5 000 lira ki, ceman bu fasla 57 000 lira zam zarureti hâsıl ol
muştur. 
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11 Merkez kirası : 
Evrakı matbua ile levazımı fenniyenin muhafazasına tahsis olunan dairenin kifayet
siz olmakla beraber ağırlığa da tahammül edemiyeceği anlaşıldığından bu vaziyet kar
şısında levazım ambarı olarak kullanılabilecek bir binanın kiralanması icabettiğmden, 
maksada elverişli kârgir bir binanın da ancak senelik 12 000 lira kadar bir meblâğ 
mukabilinde icarı mümkün görüldüğünden mezkûr merkez kirası maddesine bu mik
tarda zam yapılması mecburiyetinde kalınmıştır. 

1.2 Vilâyetler kirası : 
Yeni ihdas edilen kaza tapu idareleri için gerekli binaların icar edilebilmesi ve tapulan-
ması ve kadastrosu yapılan birliklerin mahallî tapu idarelerine devrolunan sicilleriyle 
müsbit evrakının hali hazır idareler istiabetmediğinden bunlar için de hemen her bölgede 
ayrı birer mahzen kiralanması cihetine gidilerek birçok emek ve masrafla meydana ge
len bahse mevzu tapu sicillerinin, plân ve müsbit evrakının hüsnü muhafazasını temin 
zarureti muvacehesinde ve esasen tahsisat da kifayet etmemekte olmasından dolayı bu 
maddeye 110 000 lira zammedilmiştir. 

11 Hizmetliler giyeceği: 
Merkez müstahdemlerine birer kat elbise ve birer çift ayakkabı verilebilmesi için bu 
maaddeye 3 500 lira zammedilmiştir. 

12 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler : 
Tapulama ve kadastro memurlarının. 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilmesi 
gereken giyim eşyasının mubayaa olunabilmesi için bu maddeye bilhesap 102 900 li
ranın zammı lâzımgelmiştir. 

Harcırahlar : 
Devlet Kara, Deniz ve Havayollarına ait vesait fiyatlarında yapılan ayarlamalar dola-
yısiyle bu faslın 10 ucu daimî vazife harcırahı maddesine 70 000, 20 nci muvakkat 
vazife harcırahı maddesine 15 000, 30 ncu müfettişler harcırahı maddesine 30 000, 
40 ncı ecnebi memleket harcırahı maddesine yabancı memleketlere izamı düşünülen 
elemanların yolluk ve masrafları için 32 500, 50 nci ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin yolluk ve masrafları maddesine 3 500 ve 70 nci 6245 sa
yılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek tazminat gündelikleriyle tapulama ve 
kadastro işlerinde kullanılacakların muvakkat vazife harcırahı maddesine de 300 000 
lira ki, ceman bu fasla 451 000 lira zammolunmuştur. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları : 
Mevzu tahsisatın kifayet etmemekte olması hasebiyle memurların tedavilerini sağla
mak için bu maddeye 20 000 lira zammolunmuştur. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Benzin fiyatlarında yapılan ayarlama dolayısiyle ve mevzu tahsisatın da kifayet et
memekte olmasından dolayı bu maddeye 96 000 lira zammedilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
1953 yılından beri tahsisi veçhile hizmet veren ve esaslı bir tamir gömıiyen mevcut 
taşıtların revizyon ve tamirlerini temin için bu maddeye 35 000 lira zammolunmuş
tur. 

Kadastro, tapu yazma heyetleri masrafları : 
1958 senesi mesai mevsiminde 2613 sayılı Kanuna göre teşekkül eden komisyonlar ta
rafından 11 392 parselin tahdit ve tesbiti yapılmış, 10 109 parselin komisyonca ta-
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sarraf tetkikleri ikmal olunarak karara bağlanmış, 12 546 parselin ölçüsü ve 7 013 
parselin tersimatı, 7 881 parselin satıh hesapları bitirilmiş ve bunlardan 3 482 par
selin yeni tapu sicilleri tesis olunarak mahallî tapu idarelerine devredilmiştir. 1959 
Şubat ayı sonuna kadar bu mesai daha bir misli artacaktır. 1959 malî yılı içinde ise 
1958 yılı içinde alman randımanın iki misline iblâğı için gerekli tedbirler alınmak
tadır. Bu itibarla bu faslın 10 ncu nirengi, sınır işaretleri ve poligon ve taşıma gi
derleri maddesine, 1959 bütçe yılı içinde şehirlerde yapılması gereken nirengi işaret
leriyle sınır işaretlerinin numunelerine göre yaptırılabilmesi için 14 500 liranın ve 20 
nci belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon azaları ile vukuf erbabı 
ve amele ve geçici jaloncu gündelikleri maddesine de, 2613 sayılı Kanun gereğince 
kadastro komisyonlarında ve postalarında bulundurulmaları icabeden âza ve vukuf 
erbabının 5 er lira gündelikle istihdamlarına imkân bulunamadığından ve bu bal 
mesainin düşmesine sebebolduğundan bunların gündeliklerine birer miktar zam ya
pılmak üzere 100 000 liranın zammı icabeylemiş ve ödenekler bu sebeplerle artırıl
mıştır. 

Merkez ve taşrada arap harfli tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde çalıştırılacakla
rın gündelikleri : 
Tapu kayıtlarının mesai saatleri dışında memurlarımız" tarafından çıkarılması ve ken
dilerine 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi mucibince İcra Vekilleri Heyetinden alı
nacak karara göre fazla mesai ücreti verilmesi daha uygun ve faydalı görüldüğünden 
bu maddeye mevzu 50 000 liralık ödenek tenzil edilerek yeniden açılan 211 nci fasla ko
nulmuştur. 

Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları : 
1958 mesai mevsiminde Ağustos ayı sonuna kadar 5602 sayılı Kanuna göre teşekkül 
eden tapulama ekipleri tarafından klâsik ve fotogrametrik metotlarla 1 979 065 dö
nüm miktarında 204 788 parselin tapulaması tamamlanmış olup, malî sene sonuna ka
dar da 4 600 000 dönüm miktarında 360 000 parselin tapulaması tamamlanacaktır. 
1959 malî yılı içinde ise evvelce uçuşu yapılmış olan 16 305 000 dönüm miktarındaki 
sahadan 10 000 000 dönümünün kıymetlendirilme işleri yapılarak bunlar tasarruf hak
larının tetkik olunması ve diğer müteferri işlerin ifası suretiyle tapulamalarının ta
mamlanması için bölgelere gönderilecektir. Başkaca 12 350 000 dönümlük sahada niren
gisi, uçuşu ve hesapları yapılmak suretiyle kıymetlendirmeye hazırlanacaktır. 
5602 sayılı Kanun gereğince köylerde tapulama ekipleri nezdinde çalışmaları gereken 
muhtar ve bilirkişilerin 3 er lira ve amele ve geçici jaloncularm da 1,50 lira yevmiye 
ve 2,50 tazminat karşılığında istihdamları mümkün olamamaktadır. Bu hal biımetice 
tapulama işlerini sekteye uğratmaktadır. Bu sebeplerle bunların gündeliklerine birer 
miktar zam yapılmak suretiyle ve fotoğrametri işlerinin istilzam eylediği diğer masraf
lar da nazara alınarak bü fasla mev zu tahsisat 2 654 168 lira fazlasiyle 6 187 168 lira
ya çıkarılmıştır. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu ka
nun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
6696 sayılı Kanun gereğince muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha
sına mütaalük işlemin ifa edilebilmesini teminen yeniden açılan bu fasla 100 000 lira
lık tahsisat konulmuştur. 



— 123 — 
P. M. 

476 10 Kadastro okula ve kursu masraftan : 
Kadastro okulu öğrencilerinin iaşe ve ibateleriyle giyimlerini ve öğrencilere verile
cek eğitim âlet ve malzemesini temin için bu fasla 143 000 liranın zammı mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. 

751 Satmalmacak makina âlet ve malzeme : 
Arazi kadastrosunun süratle ve kısa bir zamanda ikmalini temin ve memleketimizin 
her tarafından vâki olan tapulama taleplerini karşılayabilmek amacı ile tapulamanın 
gerektirdiği kadastral plânların hazırlanmasını mümkün kılmak için zaman, sürat 
ve - sıhhat sağlıyan modern f otoğrametri tesisatının genişlemesi icabetmektedir. Bu 
maksatla fotoğrafları alınmış olduğu halde mevcut âletlerle kıymetlendirilmesi üç dört 
sene sürecek olan müterakim işlerin intacı ve bundan sonraki yıllar için düşünülen 
mesai programlarının tahakkuk ettirilebilmesi için 5 aded T. 2 Teodolite, 3 aded Nivo, 
13 aded eldürbünü, 5 aded hesap makinası, 2 aded aynalı stereoskop, bir aded elektro
nik hesap makinası ile bir aded astrolon teksir makinasma ve bir aded de geniş açılı 
hava kamarasına ve bir kısım tayyare yedek parçalarına ihtiyaç olduğundan bunla
rın satmalın masını teminen bu fasla 375 000 lira tahsisat konulmuştur. 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

1959 malî yılı Adliye ibütçesi; (A/ l ) (kısmına dâhil 'hizmetler için 137 331 536 lira ve (A/2) kıs
mına dâMl hizmetler ıiçin de 1 513 000 lira olmak üzere ceman 138 849 536 lira üzerinden tanzim 
ve teklif edilmiştir. 

1958 yılı bütçesinin (A/ l ) ve '(A/2) yekûnları 111 123 220 lira olduğuna nazaran 1959 bütçe 
teklifi 27 726 316 lÜrahık 'bir fazlayı ihtiva etmektedir. 

Hizmetlemn mahiyetime ve bâzı zaruri sebeplere binaen tahsisatı artırılan tertiplerin mucip se
bepleri tertip sırasına ıgöre aşağıda arz edilmiş, geçen senenin tatbikatına nazaran ihtiyaca 'kifayet 
edeceği tahmin olunan diğer tertiplerin tahsisatı geçen yılın <aym olmak üzere teklif edilmiştir. 

F . M. '" 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı : 
703*3 .«ayılı Kanunla 'kurulan kazaların adliye mensubu maaşlariyle 5 aylik tahsisatları 
karşılığı lölarak 1958 tahsisatı olan 56 24:7 410 liraya 396 175 lira ilâvesiyle 
56 643 '585 lira teklif edilmiştir. 

202 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Yeni•'kurulan (kazalar için 17 hademe ve 34 aded gardiyan kadrosu karşılığı olarak 
1958 tahsisatına 71 650 lira ilâvesiyle 7 000 000 lira teklif edilmiştir. 

206 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Yeni kııruilaeak ıkazalar için alınan ikadrolara tâyin edileceklerle mevcut tahsisatın (ki-
faye'tsizliği'nazara alınarak geçen yıl tahsisatına 65 000 lira ilâvesiyle 400 000 lira 
tekliî edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu maddeleri ge
reğince TC. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Yeni kurulan kazalar için (D) cetveline ilâve edilen kadroların gerektirdiği karşılıkları 
ödemek üzere 24 805 lira ilâvesiyle 2 836 575 lira teklif edilmiştir. 
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Hâkim tahsisatı : 
Ahiren kabul edilen 7168 sayılı Kanunla hâlâm tahsisatları artırılmış, 7033 ve 7051 
sayılı kanunlarla teşkilâta yeniden hâkim kadrosu ilâve edilmiş olması hasebiyle geçen 
yıl tahsisatına nazaran 18 699 405 lira fazlasiyle 23 969 800 lira teklif edilmiştir. 

6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti : 
Adlî Tıp Müessesesinin Morg şubesinde Patalog kadrosu münhal bulunduğundan daimî 
surette hariçten ücret mukabili bilirkişi patalog davet edilmesi ioabetmektedir. Diğer 
şubeler ve Adlî Tıp Meclisi ihtiyacı nazara alınarak 675 lira fazlasiyle 7 500 lira tek
lif edilmiştir. 

Merkez büro »masrafları : 
Eşya fiyatlarındaki yükselmeler ve Temyiz Mahkemesi binasına yapılan 'kat ilâvesi 
dolayısiyle yapılacak masraflar nazara alınarak bu faslın kırtasiye maddesine 35 000, 
döşeme maddesine 13 000, demirbaş maddesine 4 250, öteberi maddesine 20 000, ay
dınlatma maddesine 5 000, ısıtma maddesine 45 000 lira eklenerek faslın tahsisatı 
122 250 »lira fazlasiyle 306 250 lira olarak töklif edilmiştir, 

Vilâyetler büro masrafları: 
Yeni kurulan kazaların ihtiyacı ile eşya fiyatlarındaki yükselmeler nazara alınarak 
bu faslın kırtasiye maddesine 350 000, döşeme maddesine 124 730, demirbaş mad
desine 80 725, Öteberi masrafları maddesine 50 000, aydınlatma maddesine 15 000, 
ısıtma maddesine 200 000 lira olmak üzere ceman 820 450 lira ilâvesiyle 3 G00 000 
lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler . 
Kâğıt ve diğer levazıma yapılan zamlarla tabı masraflanndaki artışları karşılamak 
üzere 625 000 lira fazlasiyle 1 875 000 lira teklif edilmiştir. 

304 21 Merkez telefon masrafları : 
Temyiz Majıkemesindeki telefonun takviyesi ve istimal kabiliyetini kaybeden santral
lerin takviyesi için bu maddenin tahsisatı 5 000 lira fazlasiyle 55 000 lira teklif 
edilmiştir. 

304 22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Yeniden hizmete girecek olan Adliye binalarına konulacak telefon masraflarını karşı-
lamak üzere 15 000 lira ilâvesiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Kumaş ve terzi ücretlerinin artmış olması ve 17 kaza mübaşirlerine de elbise yaptırıla
cağı nazara alınarak 125 000 lira fazlasiyle 375 000 lira teklif edilmiştir. 

307 Harcırahlar : 
7033 sayılı Kanun gereğince 1959 yılında yeniden teşkil edilecek 17 kaza memur
larının harcırahları ile nakil vasıtaları ücretlerinin artırılmış olması hasebiyle ih
tiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılan bu faslın 10 ncu daimî vazife harcırahı madde
sine 376 151 lira, 20 nci muvakkat vazife harcırahı maddesine 27 500 lira, müfettiş
ler harcırahı maddesine 112 500 lira ve lüzum görülecek hususlarda tetikakt yapmak 
üzere Vekâletçe yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları karşılığı ola
rak da yeniden açılan 40 ncı yabancı memleketler harcırahı maddesine de 40 000 
lira olmak üzere bu fasla 550 151 lira fazlasiyle 1 575 000 lira konmuştur 
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308 11-12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları *. 
İlâç ve nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması hasebiyle bu faslın 11 nci mad
desine 7 000 lira, 12 nci maddesine de 63 800 lira ilâve edilerek faslın tahsisatı 
195 000 liva olarak teklif edilmiştir. 

309 Taşıtlar : 
Benzin, yağ ve tamir masraflarının artmış ve vasıtaların da seneden seneye eskimiş 
olması fazla masrafı gerektirdiğinden bu faslın tahsisatı da 75 500 lira fazlasiyle 
226 500 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
İhtiyaca kifayet etmediğinden 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

417 10 Suç masrafları : ' 
Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması hasebiyle mevcut tahsisat ihtiyacı karşıla
madığından geçen yılın tahsisatına 1 500 000 lira ilâvesiyle 4 000 000 lira teklif 
edilmiştir. 

30 Ecnebiler istinabe masrafları : 
Döviz kurlarındaki değişiklik sebebiyle mevcut tahsisat ihtiyacı karşılamıyacağından 
1 500 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

418 10 Müşahede evi yiyecek masraf lan : 
Müşahede altına alman şahısların fazlalığı ve yiyecek maddeleri fiyatlarının geçen 
yıla uazaran farklı bulunması sebebiyle 2 000 lira ilâvesiyle 32 000 lira teklif edil
miştir. 

20 Yönetim masrafları : 
Bu maddenin şümulüne giren kömür, odun, kırtasiye, matbu evrak ile diğer çeşitli eşya 
fiyatlarının geçen seneye nazaran yükselmiş olması hasebiyle 10 000 lira fazlasiyle 
60 000 lira teklif edilmiştir. 

419 10 Yiyecek masrafları : 
1958 yılında mahkûm ve mevkuflara 750 gramlık bir ekmekle 35 kuruşluk gıda mad
desi verilmesi esası kabul edilmişti. Bu gıda rejiminin tatbikatında büyük güçlüklerle 
karşılaşılmış, hayat şartları çok değişmiş ve gıda maddeleri fiyatları 4 - 5 misli art
mıştır. Bu mevzuda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ile yapılan yazışma neti
cesinde, çalışmıyan bir insanın günlük asgari 2 400 kaloriye, 15 - 18 yaş arasındaki 
çocukların da 3 200 - 3 800 kaloriye ihtiyacı bulunduğu bugünkü rayiçlere göre 170,3 
kaloriye tekabül eden 750 gram bir ekmeğin vasati olarak 41,4 kuruştan, mütebaki 
607 kaloriye tekabül eden muhtelif gıda maddelerinin ise, 53 - 34 kuruştan, aynı 
hesaplara göre çocuklar için de asgari 3 200 kaloriyi sağlayabilecek gıdanın 143,06 
kuruştan temin olunabileceği tesbit edilmiştir. 
Bu sebeple mahkûm ve mevkufların hiç olmazsa fizyolojik sefaletten kurtaracak de
recede asgari iaşelerini sağlamak maksadiyle 1959 malî yılında malî imkânlar göz 
önünde bulundurularak ekmek dâhil 30 kuruş üzerinden, çocuk ıslah evi mahkûmları 
ile çocuk ceza evi, hücre ve hasta mahkûmların 140 kuruş üzerinden iaşe edilmeleri 
esası muvafık görülmüş ve aşanda mahkûm adedi ile sureti (hesabı gösterildiği üze
re bu maddeye geçen yıla nazaran 2 457 582 lira fazlasiyle 15 217 434 lira kon
muştur. 
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Bir mahkûmun 
Mahkûm ve bir günlük 

mevkuf adedi iaşe tu tan . Bir yıllık tatarı 

Bölge, merkez, kaza, nahiye ceza ev
lerindeki mahkûm ve mevkuf 40 840 90 X 365 = 13 415 940 
Gardiyan ve sair ücretli personel 2 544 90 X 365 — 835 704 
Çocuk ceza ve ıslahevleriyle hasta ve 
hücre mahkûmları J 890 140 X 365 = 965 790 

Yekûn 15 217 434 

Doktor ücreti ve ilâç masrafları : 
ilâç fiyatlarının artışı dolayısiyle 51 500 lira fazlasıyle 230 000 lira konmuştur. 
Yönetim masrafları : 
Bu maddeye konan tahsisat, infaz müesseselerinin idaresiyle ilgili olan bütün ihtiyaçla
rın karşılığıdır. Fiyatların yükselmesi ve ihtiyaçların vasati muvacehesinde bütçe im
kânları nazara alınarak bu maddeye hâd asgari olmak üzere 962 658 lira fazlasiyle 
3 710 658 lira konmuştur. 
Sevk masrafları : 
Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması ve izdihamı tahfif maksadiyle bir ceza 
evinden diğer bir ceza evine mahkûm naklindeki zaruretler sebebiyle bu maddeye 
de 350 000 lira fazlasiyle 850 000 lira konmuştur. 

6696 sayılı Kanun gereğince ödenecek ücret ve masraflar : 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi «imha edilecek evrak ve vesaikin tefrik ve imhasında 
mesai saatleri içinde ve dışında çalışacak memur ve hizmetlilere ve bu kanun gere
ğince dışardan çağırılacak mütehassıslara alâkalı daire ve müessese veya teşekküller 
bütçesinden verilecek ücret veya gündelikler icra Vekilleri Heyetinde belirtilecek 
esas ve miktarlara göre ödenir.» hükmünü ihtiva etmekte ve aynı kanunun 6 nci mad
desine müsteniden tanzim olunan nizamnamenin 20 nci maddesinde ( alâkalı teş
kilât bütçelerinden verilecek ücret ve gündeliklerin tâbi olacakları esaslar ile mik
tarları, Arşiv Danışına Heyetince tesbit ve Maarif Vekâleti tarafından icra Vekil
leri Heyetinin tasvibine arz olunur.), 21 nci maddesinde de; «imha edilecek evrak ve 
vesaikin tâyin, tefrik ve imhasında çalıştırılacak memur ve müstahdemlere bu işler 
sırasında giyilmek ve bedelleri alâkalı teşkilât bütçelerinden ödenmek üzere birer 
kat iş elbisesi temin olunur.» denilmektedir. Bu hükümlere müsteniden vekâletimize 
ait evrak ve vesaikin tefrik ve imhasında çalışacakların 1959 malî yılı zarfında ta
hakkuk edecek ücret, gündelik ve iş elbisesi masraflarını karşılamak üzere 1959 malî 
yılı bütçesinde açılan bu fasla ilk tatbikat senesi olması hasebiyle tahminî olarak 200 000 
lira tahsisat konmuştur. 

Satmalına ve abone : 
Teşkilâta tevziinde fayda görülen hukuki telif ve tercüme eserlerle kanun ve nizam
namelerin yetecek miktarda teşkilâta tevzii için satmalmması, Vekâlet Kütüphane
sinin Garp memleketlerinin son yıllardaki kıymetli hukuk neşriyatı ile zenginleştiril
mesi için 12 500 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir, 
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20 Başka her çeşit masraflar : 
Kâğıt, karton, cilt, baskı ve tercüme masraflarının yükselmiş olması hasebiyle 10 000 
lira fazlasiyle 55 000 lira teklif edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Döviz kurlarındaki değişiklik ve nakil vasıtaları ücretlerinin artışı sebebiyle 18 750 
lira ilâvesiyle 33 750 lira teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Aşağıdaki yazılı kurum ve derneklere katılma payı olarak ve döviz kurlarındaki de
ğişiklik dolayısiyle 31 265 lira fazlasiyle 45 867 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

Merkezi Roma'da bulunan Hususi Hukukun birleştirilmesi Milletlerarası 
Enstitüsüne katılma payı 2 060 
Lahey'deki Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansının yıllık masraflarına 
katılma payı 35 310 
Edebiyat ve sanat eserlerinin korunması için Milletlerarası Birlik Bürosuna 
katılma payı 3 982 
Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine katılma payı 4 515 

Yekûn 45 867 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 

Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması dolayısiyle 12 500 lira fazlasiyle 22 500 
lira teklif edilmiştir. 

701 11 Adliye binaları yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Adliye dairelerinin işgalinde bulunan binaların tamirleri için mevcut tahsisat kifa
yet etmediğinden 150 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Ceza ve tevkif evleri yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Mahallî Nafıa Müdürlüklerince keşifleri yapılan ceza evlerinin tamirleri için 700 000 
lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

711 Adlî Tıp Kurulu alet ve malzeme onarımı : 
Bâzı aleterin uzun senelerden beri kullanılmakta olması ve miatlarını doldurması hase
biyle sık, sık bozulmakta olup tamire ihtiyaç gösterdiği ve bunlara konacak malzeme 
ve parçaların ve tamir ücretlerinin fiyatlarında görülen değişiklik dolayısiyle bu fas
lın 1958 yılı tahsisatına 1 500 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

751 Adlî Tıp Kurulu için saUnalmacak alet ve malzeme : 
Müessesede röntgen cihazı bulunmadığından teşhis vasıtası olarak çok lüzumlu olan rönt
gen işlerinde çok müşkülât çeklmektedir. Röntgen cihazı alınmak üzere 35 000 lira ve 
ayrıca lâboratuvarlar için lüzumlu bâzı küçük aletlerin alınması için de 5 000 lira ki 
ceman 40 000 liraya ihtiyaç bulunduğundan 1958 tahsisatına nazaran 10 000 lira faz
lasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar : 
Vekâlet makam otomobili miadım doldurmuş, mütemadi masraf ihtiyariyle tamire tâbi 
tutulmakla beraber emniyetle kullanılır bir hali de kalmamış olduğundan yeniden bir 
otomobil mubayaası için Maliye bütçesine aktarılmak üzere 125 000 lira teklif edil
miştir. 
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Dahiliye Vekâletinin 1959 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen tahsi
sat; (A/l) cetvelinde 45 526 429 lira, (A/2) cetvelinde 1 026 000 lira olmak üzere ceman 46 552 429 
liradır. 

1958 bütçesinin yekûnlanna (A/l) cetvelinde 3 870 171 liralık artış ve 40 000 liralık eksiklik ve 
(A/2) cetvelinde ise 1 026 000 liralık bir artış görülmektedir. Buna göre 1959 yılı bütçesinin artış 
miktarı 3 870 171 + 1 026 000 — 40 000 = 4 856 171 liradan ibarettir. 

Bu artışın bütçenin hangi tertiplerinde yer aldığı aşağıda sırasiyle gösterilmiştir : 

F. MI 

201 11 Merkez memurları maaşı : (2 314 975) lira 
Geçen seneye nazaran 147 050 lira artmıştır. Bu miktar 7126 sayılı Kanunla alman 31 
kadronun tutandır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : (26 811 900) lira 
Geçen seneye nazaran 724 350 lira artmıştır. Bu artış aşağıda izah edilen sebeplerden ile
ri gelmiştir : 

445 400 7126 sayılı Kanunla alınan kadrolardan mütevellit farktan. 
242 250 7033 sayılı Kanunla kurulan ve 1 . IV . 1959 da faaliyete geçecek olan 17 

kazanın 11 aylık maaş ve dört tahsisat tutanndan 
41 800 1 . IV . 1958 de faaliyete geçmiş olan 22 kazanın 1958 bütçesine noksan ko

nulmuş olan bir aylık maaş ve tahsisat farkından ibarettir. 
3 900 Üst derecelerden mütevellit fark, 

733 350 Yekûn 
9 000 Noksan hesabedilen tahsisat 

724 350 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : (310 250) lira, 
Geçen seneye nazaran 58 650 lira artmıştır. Artışın sebepleri şöyledir 

l i ra 

48 875 7126 sayılı Kanunun icabına göre ilâve edilen 13 hizmetli kadrosundan. 
9 775 1958 bütçesinde 19 hademe ve 4 bekçi ücretlerine 25 §er lira zam yapılmış 

olup tahsisatı 1958 bütçesine konulmadığından, 

58 650 

Vilâyetler hizmetlileri : (2 901 475) lira 
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12 Bu maddedeki tahsisat geçen seneye nazaran 278 950 lira artmıştır. Artış şu sebeplerden 
ileri gelmiştir : 

Lira * 

25 500 7033 sayılı Kanunla 1 . IV. 1959 tarihinde kurulacak olan 17 kaza kadro
sundan, 

4 400 7033 sayılı Kanunla 1958 de kurulan 22 kazanın aylık ücret ve tahsisat 
noksanı, 

24 650 1958 bütçesiyle 58 vilâyet hademeleri ücretine yapılan zam tutarı olup, büt
çeye konulmadığından, 

224 400 7126 sayılı Kanun icabı ilâve edilen 102 hizmetli kadroları tutarı. 

278 950 Yekûn 

11 Merkez memurları çocuk zammı : (60 000) lira. 
Geçen seneye nazaran 3 960 lira bir artış vardır. 7126 sayılı Kanunla ilâve edilen 
kadroların karşılığı olarak konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: (1 423 000) lira 
Geçen seneye nazaran 106 000 lira bir artış mevcuttur. Bu artış da 7033 ve 7126 sa
yılı kanunlarla alman kadroların karşılığı olarak konulmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : (7 500) lira 
7126 sayılı Kanunla alman kadrolar nazarı itibara alınarak içeçen seneye nazaran 
500 lira artırılmıştır. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardın o. : (150 000) lira 
7033 ve 7126 sayılı kanunlarla alman kadrolar karşılığı olarak geçen seneye nazaran 
6 000 lira artırılmıştır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : (3 000) lira 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira artırılmıştır. Bu artış 7126 sayılı Kanunla ilâve edi
len kadrolar karşılığıdır. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : (30 000) lira 
7033 ve 7126 sayılı kanunlarla ilâve edilen kadrolar karşılığı olarak geçen seneye 
nazaran 5 000 lira artırılmıştır. 

40 Yakacak zammı : (62 500) lira 
Geçen seneye nazaran 3 178 lira artış vardır. 7033 ve 7126 sayılı kanunlarla alman 
kadrolara yapılacak tâyinler göz önüne alınarak artırılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : (1 308 905) lira 
1959 yılı bütçe teklifinde maaş, ve ücret tertiplerinde vâki artışın karşılığı olarak 
94 560 lira artmıştır. 

Temsil tahsisatı : (1 491 700) lira 
Geçen seneye nazaran 20 900 lira artmıştır. 1. IV. 1959 tarihinde faaliyete geçecek olan 
17 kaza kaymakamının 11 aylık ve 1958 senesinde faaliyete geçen 22 kazanın noksan ko
nulan bir aylık temsil tahsisatından ileri gelmiştir. 
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Kaymakamlık ve meslek kurslarında verilecek konferans ücretleri : (5 750) lira 
Geçen seneye nazaran 750 lira artmıştır. 

Lira 
<& 

5 250 Kaymakamlık kursu iğin 350 aded konferans (bir konferans 15 liradan) 
500 Meslek kursu için 100 aded konferans (bir konferans 5 liradan) 

5 750 Yekûn 

10 Merkez kırtasiye : (22 500) lira 
Devlet Malzeme Ofisince yapılan fiyat ayarlanması ve 7126 sayılı Kanunla kurulan Si
vil Müdafaa Reisliği de göz önüne alınarak gecen seneye nazaran 11 500 lira artırıl
mıştır. 

20 Merkez döşeme : (22 000) lira 
7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Reisliği ihtiyacı ile tamire ihtiyaç gösteren 
eşyanın tamir bedeli olarak geçen seneye nazaran 20 000 lira artırılmıştır. 

30 Merkez demirbaş : (18 750) lira 
7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Reisliği ihtiyacı ile tamire ihtiyaç gösteren 
eşyanın tamir bedeli olarak geçen seneye nazaran 11 750 lira artırılmıştır. 

40 Merkez öteberi masrafları (30 000) lira 
Şehir suyu fiyatında vâki ayarlama ile 7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Re
isliği ihtiyaçları da göz önüne alınarak bu maddeye geçen seneye nazaran 15 000 lira 
fazla tahsisat konmuştur. 

60 Merkez ısıtma : (68 000) lira 
Odun ve kömür fiyatlarındaki vâki ayarlamadan dolayı geçen seneye nazaran 29 164 
lira artırılmıştır. 

10 Vilâyetler kırtasiye : (315 000) lira 
Devlet Malzeme Ofisince yapılan fiyat ayarlaması ve 7033 sayılı Kanunla kurulan 17 
kaza ve 7 126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Reisliği göz önüne alınarak geçen 
seneye nazaran 157 500 lira artırılmıştır. 

20 Vilâyetler döşeme : (250 000) lira 
Geçen seneye nazaran 10 000 lira artırılmıştır. 7033 sayılı Kanunla kurulan 17 kaza ve 
7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Reisliği teşkilâtı ihtiyacı karşılığıdır. 

30 Vilâyetler demirbaş : (180 000) lira 
Geçen seneye nazaran 40 000 lira arttırılmıştır. 7033 sayılı Kanunla kurulan ve 
1 . IV . 1959 tarihinde faaliyete geçecek olan 17 kaza ve 7126 sayılı Kanunla kuru
lan Sivil Müdafaa Teşkilâtının demirbaş ihtiyaçlar karşılığıdır. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : (180 000) lira 
Şehir suyu fiyatltrmda yapılan ayarlama ile 7033 sayılı Kanunla .kurulan 17 kaza ve 
7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Teşkilâtı da gözönüne alınarak tahsisat 
geçen seneye nazaran 87 500 lira arttırılmıştır. 

50 Vilâyetler aydınlatma : (85 000) lira 
7033 ve 7126 sayılı kanunlarla kurulan teşkilâtların ihtiyaçları da gözönüne alınarak 
bu maddedeki tahsisat geçen seneye nazaran 2 500 lira arttırılmıştır. 

60 Vilâyetler İsıtma : (511 500) 'lira 
Bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 136 500 lira arttırılmıştır. Odun 
ve kömür fiatlarmdaki vâki ayarlama 7033 sayılı Kanunla kumlan 17 kaza ve 7126 
sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Reisliği teşkilâtı ihtiyaçlarının karşılığıdır. 
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Basılı kâğıt ve defterler : (115 000) lira 
Vekâletin merkes dairelerimle vilâyet, kaza ve nahiyelerde kullanılmakta olan bütün 
defter ve matbu evrak bu fasıldan temin edilmektedir. 7033 sayılı Kanunla kurulup 
1959 yılmda faaliyete'geçecek olan 17 ikaza ve 7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Mü
dafaa Teşkilâtı da göz önüne alınarak bu maddeye -konulan tahsisat geçene seneye na
zaran 40 000 lira artırılmıştır. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : (90 000) lira 
7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Merkez Teşkilâtının posta, telgraf masraf
ları karşılığı lolarak bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 5 000 lira ar
tırılmıştır. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : (457 500) lira 
7033 sayılı Kanunla kurulan ve 1 . IV . 1959 tarihinde faalâyete geçecek olan 17 kaza 
ve 7126 sayılı Kanunla kurulan SM1 Müdafaa Teşkilâtları ihtiyacı karşılığı olarak ge
çen seneye nazaran 2 500 lira artırılmıştır. 

21 Merkez telefon (masrafları : (52 500) lira 
.71243 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Merkez Teşkilatı ihtiyacı karşılığı olarak 
geçen seneye naaaran 800 lira artırılmıştır. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : (155 000) lira 
7033 sayılı Kanunla kurulup 1 . IV . 1959 atriıhıinde faaliyete geçecek 17 kaza ve 7126 
sayılı Kanunla kurulan 'Sivil Müdafaa Teşkilâtları ihtiyacı göz önüne alınarak geçen 
seneye nazaran 5 000 lira artırılmıştır. 

Kira bedeli : (425 000) lira 
f 

7033 ve 7126 sayılı kanunlarla kurulan 17 kaza ve Sivil Müdafaa Teşkilâtları ühtıyaç-
lariyle, muhtemel sebeplerle 1959 yılında yeniden kiralanması icaibedecek binaların 
kira ücretleri karşılığı olarak geçen seneye nazaran 44 055 lira artırılmıştır. 

Giyecekler : (45 430) lira 
Hizmetlilerin elbise ve paltoluk kumaşları Sümerbanktan temin edilmektedir. Sümer-
bankça yünlü kumaşlara bir ayarlama yapılmıştır. 67 vilâyetin makam odacılarının 
palto, elbise ihtiyaçları da bu maddeye konulan tahsisattan karşılanmaktadır. Hizmet 
ettikleri makamla mütenasibolarak giydirilmeleri göz önüne alınarak geçen seneye na
zaran tahsisat 16 750 lira artırılmıştır. 

10 Daimî vazife harcırahı : (740 000) lira 
îdari zaruretler dolayısiyle Merkez ve vilâyetlerce yapılan nakiller, 7033 sayılı Ka
nunla kurulan 17 kaza, 7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Teşkilâtı, nakil 
vasıtaları ücretlerinde yapılan ayarlamalar da göz önüne alınarak bu maddeye konulan 
tahsisat geçen seneye nazaran 327 000 lira artırılmıştır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : (480 000) lira 
Bu maddeye konulan tahsisat; 
Münhal memuriyetlerde istihdam edilen vekil memurlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 14 ve 42 nci maddesine göre veri len yol masrafları ve yevmiyeleri, hudut ihti
lâfları, idare âmirlerinin vilâyetlerine ait işler hakkında temas etmek üzere Merkeze 
geliş ve gidişleri harcırahları karşılığıdır. 
Geçen ve eski senelerde bu maddeye konulmuş olan tahsisat kifayet etmediğinden, 
münakale yapmak lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur. Nakil vasıtaları ücretlerinde ya
pılan ayarlamalarda göz önüne alınarak geçen seneye nazaran tahsisat 360 000 lira ar
tırılmıştır. 
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40 Ecnebi memleketler harcırahı : (291 000) lira 
Prim farkından mütevellit geçen seneye nazaran 194 000 lira bir fazlalık mevcuttur. 

51 Yabancı memleketlere mübadele suretiyle gönderilecek idarecilerin yol paralariyle, 
geleceklerin her çeşit masrafları : (50 000) lira 
72 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilerin her çeşit inceleme mas
rafları : (24 000) lira 
Yabancı memleketlere mübadele suretiyle idareci göndermek maksadiyle yeni bir hiz
metin karşılığı olarak bu maddeye 50 000 lira konulmuştur, ilk defa 10 kaymakamın 
mübadelesi hususunda Fransa Hükümeti ile mutabakata varılmıştır. 
Memleketimizden gidecek olan kaymakamların harcırahları ile yabancı memleketlerden 
gelecek olanların memleketimizde kaldıkları müddet zarfındaki iaşe, ibate ve seyahat 
masrafları bu maddeye konulan tahsisattan karşılanacaktır. 

72 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilerin her çeşit inceleme masrafları : 
(24 000) lira 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 3 ncü sınıf öğrencilerinin nazari bilgilerinin tatbikatını vali
ler nezaretinde bizzat görmek ve idarecilik meslekinin çeşitli meselelerini yakından 
müşahede etmek ve tahsil için staj programını tatbik etmek üzere konulmuş bir tahsi
sattır. 

82 Kaymakamlar devir harcırahı : (412 000) ura 
7033 sayılı Kanunla kurulan 1 . 4 . 1959 tarihinde faaliyete geçecek olan 17 kaza ile 
birlikte kaza adedi 553 c baliğ olacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 
kaymakamların teftiş faaliyetlerini yapabilmeleri yeter miktarda tahsisatın mevcu
diyetine bağlıdır. Nakil vasıtaları ücretlerinde yapılan ayrlama da göz önüne alına
rak bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 100 000 lira artırılmıştır, 

90 1111 sayılı Kanunun 15 nci ve 2850 sayılı Kanunun 16 neı maddeleri gereğince köy 
ve mahallelerde yapılacak askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları harcı
rahı : (100 000) lira 
7033 sayılı Kanunla kurulacak 17 kaza ile tam teşkilâtlı hale getirilecek nahiye nüfus 
memurlarının harcırahlarından ve nakil vasıtaları ücretlerinde yapılan ayarlamalar
dan dolayı bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 10 000 lira artırıl
mıştır. 

91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler arasında mevcut hudut ve arazi ihtilâflarını mahal
linde tetkik ve halletmeye memur heyetler harcırahı : (75 000) lira 
Geçen sene bütçesine konulmuş olan tahsisat hizmetin ifasına kâfi gelmediğinden mü
nakale yapmak lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur. Nakil vasıtaları ücretlerine yapı
lan ayarlamalar da göz önüne alınarak bu maddeye konulan tahsisat gecen seneye 
nazaran 15 000 lira artırılmıştır. 

92 6652 sayılı Kanunun 5 nei nınddesi gereğince nüfus taramalarına memur edileceklerin 
harcırahı : (120 000) lira 

', Nakil vasıtaları ücretlerinde yapılan ayarlama dolayısiyle geçen seneye nazaran 20 000 
lira artırılmıştır. 

11 4598 sayılı Kanun gereğince Merkez memurlarına ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları : (22 000) lira . 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile merkez teşkilâtı kadrosu artmış bulunmaktadır. 
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince merkezde çalıştırılan taşra memurlarının 
tedavi masrafları da bu tertipteki tahsisattan karşılanmaktadır. 
Nakil vasıtaları ücretlerinde vâki ayarlamalar da göz önünde tutularak bu maddedeki 
tahsisat geçen seneye nazaran 10 000 lira artırılmıştır, 
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4598 sayılı Kanun gereğince vilâyetler memurlarına ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları : (160 000) lira 
Vekâletin Vilâyetler Teşkilâtı kadrosuna 7033 sayılı Kanunla 68 ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanunu ile de 75 ki, ceman 143 memur kadrosu ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
Bu artış ve nakil vasıtaları ücretlerinde yapılan ayarlamalar da göz önüne alınarak bu 
maddedeki tahsisat geçen seneye nazaran 80 000 lira artırılmıştır. 

Vekâlet otomobili işletme masrafları ; (3 750) lira 
1958 yılı tahsisatı kâfi gelmediğinden 6 000 lira münakale yapmak zarureti hâsıl olmuş
tur. Benzin ve motorin fiyatlarında vâki ayarlamalar da göz önüne alınarak bu mad
deye geçen seneye nazaran 1 250 lira fazla tahsisat konulmuştur. 
Vekâlet otomobili onarma masrafları : (3 000) lira 
Vekâlet otomobili 1954 yılında mubayaa edilmiştir. Sık, sık tamire ihtiyaç göstermek
tedir. 1958 tahsisatı yetmediğinden 6 000 liralık aktarma yapılmıştır. Bu itibarla 
bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 1 000 îfra artırılmıştır. 
Merkez taşıtları işletme masrafları: (3 500) lira 
Bu maddeye konulan tahsisat, bir Jeep ve iki aded motosikletin benzin, yağ, lâstik
lerinin yenilenmesi ve temizlik malzemesi karşılığa idi. 
7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa Dairesi Reisliği için 1959 da bir motosik
let satmalınacağmdan geçen -seneye nazaran 1 500 lira artırılmıştır. 
Merkez taşıtları onarma masrafları- : (3 750) lira 
Merkez teşkilâtında bir Jeep ve iki aded motosiklet vardır. Bunlar çok yıpranmış ol
duğundan sık sık tamire ihtiyaç göstermektedirler. Geçen seneye nazaran tahsisat 
1 250 lira artırılmıştır. 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : (430 000) lira 
Kaymakamlar emrinde 153 Jeep vardır. Bu jeeplerin her nevi akar yakıt ve yağlan, 
lâstiklerinin yenilenmesi, temizlik malzemesi gibi masraflar bu maddeye konulan tah
sisattan karşılanmaktadır. Benzin ve yağ fiyatlarında vâki ayarlama da gözönüne 
alınarak bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 142 200 lira artırılmıştır. 
Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : (75 000) lira 
Kaymakamlar amrinde mevcut 153 jeepin tamir masrafları bu maddedeki tahsisat
tan karşılanır. 1953 ve 1954 senelerinde mubayaa edilmiş olan jeepler yıpranmış 
vaziyette olduklarından sık sık tamire ihtiyaç göstermektedirler. 1958 bütçesine ko
nulmuş olan tahsisat kâfi gelmediğinden münakale suretiyle artırılmıştır. Bu itibar
la bu maddeye konulan tahsisatta geçen seneye nazaran 25 000 liralık bir fazlalık 
mevcuttur. 

Millet Vekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kart
larının düzenlenme masrafları: (200 000) lira 
5545 sayılı Millet Vekilleri Seçimi Kanununun 25 nci maddesi gereğince her yıl Ni
san ayının 23 ünde başlıyarak Mayıs ayının sonuna kadar seçmen kütükleri gözden 
geçirilmektedir. Bu yoklama sırasında yeniden seçmen durumuna giren vatandaşlar 
için tanzim edilecek seçmen kütüklerinde birçok kâğıt kullanılması icabetmektedir. 
Kütüklerin yoklanması esnasında yazı işlerinde çalıştırılan kimselerin ücretleri de 
bu maddedeki tahsisattan ödenmektedir. 7033 sayılı Kanunla kurulan ve 1 .IV. 1959 
tarihinde faaliyete geçecek olan 17 kaza da göz önüne almarak bu maddeye konu-
lan tahsisat geçen seneye nazaran 100 000 lira artırılmıştır. 
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Dumlupıııar'da Zafer Bayramı töreni umumi masrafları : (15 000) lira 
Bu tahsisat Dumlupmar'da 30 Ağustosta yapılan Zafer Bayramı töreni umumi mas» 
rafları karşılığıdır. 1958 yılı bütçesine konulmuş olan 8 000 liralık tahsisatın kâfî 
gelmediği Millî Müdafaa Vekâletinden bildirilmiştir. Bu sebepb geçen seneye na
zaran 7 000 lira artırılmıştır. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşkil edilecek Komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu ka
nun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : (150 000) lira 
Tertip yenidir. 6696 sayılı Kanun gereğince kurulan Komisyon üyelerine ve kanu
nun 7 nci maddesiyle bu kanunun tatbik şeklini gösterir nizamnamenin 20 nci mad
desi gereğince çalıştırılacaklara verilecek ücretler ve 21 nci maddesi gereğince verilecek 
iş elbisesi bedelleri karşılığıdır. 

Satmalma ve abone : (10 000) lira 
Ankara ve istanbul'da çıkan günlük gazetelerden Vekâletimiz için satın alınanların 
ücretleri, Türkçe ve yabancı dillerdeki dergilere abone bedelleri, merkez ve taşra 
teşkilâtı ile kitaplık için satmalınacak Türkçe ve yabancı dillerde meslekî eserlerin 
bedelleri bu tertipten ödenmektedir. Geçen seneye nazaran bu maddeye konulan tah-
sitat 2 500 lira arttırılmıştır. 
Başka her çeşit masraflar : (53 000) lira 
Geçen seneye nazaran 18 500 lira artış vardır, iki ayda bir olmak üzere yılda altı 
defa ve 3 000 nüsha idare dergisi'nin baskı ve kâğıt bedeli, (kâğıt Devlet MalzeniB 
Ofisinden alınmaktadır) dergilerin tevzi masrafları, dergilere konulan yazı ücretleri 
(sayfası altı liradır) ve harita bedelleri bu tertipten ödenmektedir. 
Sivil Müda'faa İdaresi Reisliğü için »atınalma, a'bone, neşriyat ve başka her çeşit mas
raflar : (10 000) 'lira 
Tertip yenidir. 7126 sayılı Kanunla kurulan Sivil Müdafaa İdaresi Beislüğmin sivil 
müdafaa 'hizmet ve faaliyetleri 'bakımından yapmaya mecbur bulunduğu ibilcümle yayın, 
propaganda ve sair masrafları Ikarşılığı olarak konulmuştur. 

4489 sayılı Kanuna göre staj içdn ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle 'başka Iher çeşit masrafları : >(45 000) lira 
Prina farkı 'olarak geçen seneye nazaran 30 000 lira 'bir fazlalık mevcuttur. 
Staj için Birleşıniş Mlilletier teknik yardımından faydalanarak 'ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin ihareıraih 've masrafları : (15 000) lira 
Prim farkı olarak ıgeçen seneye nazaran 10 000 lira (bir 'fazlalık mevcuttur. 

Milletlerarası kurumlara katılma payı : (19 857) lira 
Prim farkı olarak geçen seneye nazaran 15 027 lira 'bir fazlalık mevcuttur. 
Kongre ve •konferanslara iştiirak edeceklerin harcırah ve masrafları : (60 000) lira 
Prim farkından mütevellit geçen seneye nazaran 40 000 'lira 'bir .artış vardır. 

Kursa gelecek ımemurların harcıraıhları, gündelikleri, inceleme /gezileri harcırahları, 
'motorlu vasıta öğrenimli ve her çeşit uygulama 'masrafları : (188 000) lira 
Geçen »eneye nazaran 29 800 lira bir fazlalık mevcuttur. 
A) Kaymakamlık kursu 5354 sayılı Kanını, meslek'kursu 5442 sayılı i l 'idaresi Kanu
nunun 49 neu maddesi gereğince kurulmuştur. 
1959 yılında kaymakamlık kursunun üçer ay devam edecek olan 30 ve 31 nci dönem
lerine 35 erden 70 maiyet memuru iştirak edecektir. Geçen seneye nazaran (bu sene 5 
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F. H . 

ınıaiyet memuru fazladır. Bunların kursa geliş ve gidiş harcıraıh'lariyle kursta fkalduk-
ları müddetçe ödenen yevmiyeleri ve inceleme gezi masrafları. 
B) Meslek kursunun 1959 yılında 13 <ncü dönemi hitam bulacak ve 14 ncü dönemi faa
liyete geçecektir. Bu döneme 60 memur gelecektir. (A) fıkrasında olduğu gibi, bu kur
sa geleceklerin de geliş ve gidiş harcıraıhlariyle, kursta 'kaldıkları müddetçe ödenen 
yevmiyeleri ve .inceleme gezi masraf lan. 
C) Kaymakamlık kursuna geleceklerin mdtorlu vasıta öğrenmelerine lüzum görül
düğünden motor öğretini masrafları da ;bıı maddeye konulmuş olan (tahsisattan ödene
cektir. " 

501 Geçen yıl borçları : (45 000) lira 
1958 'bütçesine 'konulmuş lola-n tahsisatın yetmediği göz 'önüne alınarak geçen seneye na
zaran 5 000 lira artmıştır. 

502 Eski yıllar borçları : (79 000) lira 
10-20 1958 yılı bütçesine konulmuş olan tahsisatın kâfi gelmediği göz önüne alınarak 

3 777 lira artırılmıştır. 

Yahrımlar 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalı nacak taşıtlar : (1 026 000) lira 
Bu tahsisatla makam otomobili, kaymakamlar emrine verilmek üzere Jeep ve Sivil Mü
dafaa Teşkilâtı için bir aded motosiklet satın alınacaktır. 

JÇksilişin sebebi 

453 30 Hükümetimizin üyesi bulunduğu Mil letlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 1958 yılı 
Eylül ayında memleketimizde yapaca ğı kongrenin her çeşit masrafları karşılığı : 
Geçen sene bu maddeye konulmuş olan tahsisat 1958 yılına münhasır bulunduğundan, 
1959 yılı bütçe teklifinde yer almamıştır. 

Yukarda bahsi geçmiyen diğer tertiplerdeki tahsisatlar miktarca 1958 yılı tahsisatlarının aynıdır. 

EMNÎYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Emniyet Umum Müdürlüğünün 1959 yılı hizmetlerinin ifası için tesbit ve teklif edilen tahsisat; 
(A/ l ) cetvelinde 98 730 335, (A/2) cetvelinde 8 465 001 lira olmak üzere ceman 107 195 336 liradır. 

(A/ l ) cetvelinde 9 907 829 liralık tahsisat artışı, (A/2) cetvelinde de 6 615 000 liralık artış 
ve 550 000 liralık eksiliş görülmektedir. Buna göre 1958 yılı bütçesine nazaran hakiki artış miktarı 
15 972 829 liradan ibarettir. 

Artışlar : 

(A / l ) cetvelinde tebarüz ettirilmiş bulunduğu veçhile, personel masrafları, yönetim masrafları, 
dair© hizmetleri ve (A/2 cetvelinin yatırımlar kısımlarındadır. 

Personel masrafları kısmında : 3 889 236 lira artış vardır. Bu artış; 
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1. Kadroya ilâve edilen 750 memurun maaş ve 5 tahsisatı, çocuk zammı, yakacak zammı, er ta

yın bedeli ve fazla mesai ücretlerinden, 
2. (D) cetveline ilâve edilen 150 lira aylık ücretli 30 aded seyis kadrosunun ücret ve 5 tahsisat

larından, 
3. 1 ve 2 nci maddelerde artış kaydedilen maaş ve ücret tutarlarından Emekli Sandığına yapı

lacak ödemeler karşılığından ileri gelmektedir. 
Yönetim masrafları kısmında : 2 625 906 Lira fazlalık vardır. Bu fazlalık; 
1. Merkez ve taşra teşkilâtının kırtasiye ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmek

tedir. Devlet Malzeme Ofisince fiyatlarda yapılan ayarlamalardan, 
2. Odun ve kömür fiyatlarında vâki fiyat değişikliğinden, 
3. Geçmiş seneler bütçelerine konulmuş olan vilâyetler telefon masrafları tertiplerindeki tahsi

satların kifayet etmediği görülmüştür. 1955 - 1957 yıllarından Telefon İdaresine 912 130 lira karşı
lıksız borç tahakkuk etmiş olduğundan bu maddedeki tahsisatın artırılmış olmasından, 

4. İmar ve sair sebeplerle tahliye olunacak binaların yerine yeniden kiralanacak, binalarm kira 
üeretleri karşılığından, 

5. 1959 yılında şark ve mahrumiyet bölgelerinden alınarak garbe nakilleri yapılacak 250 me
mur vardır. Bunlann yerlerine de aynı miktarda memur gönderilecektir. Yaş haddi münasebetiyle 
150 memur emekliye sevk edilecektir. Kadroya 750 memur ilâve edilmiştir. Sıhhi dunım, tahsil 
gibi sebeplerle yerleri değiştirilecek olanlarla, nakil vasıtaları ücretlerinde yapılan ayarlamalar da 
göz önüne alındığı takdirde harcırahlar faslındaki tahsisatların bizzarure artırılmış olmasından, 

6. Nakil vasıtaları ücretlerinde ve ilâç fiyatlarında vâki ayarlamalarla kadroya ilâve edilen 
750 memur da göz önüne alınarak tedavi masrafları ve harcırahları faslındaki tahsisatın artırılmış 
olmasından, 

7. Emniyet Umum Müdürlüğünde merkezde 9, taşrada 8 i deniz motoru olmak üzere 429 ki, ce
man 438 motorlu vasıta vardır. Bu vasıtalardan birçoğu yıpranmış vaziyettedir. Sık sık tamire ih
tiyaç göstermektedirler. Bunlann tamir bedelleriyle işletme maddelerindeki fiyat değişikliğinden do
layı taşıt masrafları faslmdaki tahsisatta da geçen seneye nazaran bir artış yapıldığından ileri 
gelmiştir. 

Daire hizmetleri kısmında : 3 392 687 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık, 
1. Emniyet Umum Müdürlüğü teşkilâtında 42 si Ankara'da, 72 si İstanbul'da, 7 si Adana'da ve 

15 i İzmir'de olmak üzere 136 aded hayvan (tay) vardır. Bir hayvanın günlük iaşe miktan ve tu
tarı : 

Tutarı 
Lira K. 

1 52 4 kilo arpa (kilosu 38 kuruştan) 
1 80 6 kilo yemlik ot (kilosu 30 kuruştan) 

72 4 kilo yataklık ot (kilosu 18 kuruştan) 

4 04 Yekûn 

Buna göre : 
200 545 60 136X4,04X365 = 200 545,60 senelik iaşe tutarı. 
34 000 136 X 250 = 34 000 405 nci fasıldan karşılanması gereken diğer masraflar. 

344 920 Millî müdafaa Vekâletinden devren alınacak olan 200 atın günlük 4 lira 4 .kuruştan se
nelik iaşesiyle beherinin senelik 250 liradan diğer masrafları karşılığı. 

579 465 60 Yekûn 

405 nei fasıldaki tahsisat artışı bu hesaba müstenittir, 



2. Bu tertipteki thasisat 1938 den 1957 yılma kadar 203 500 lira olarak devam edegelmekte iken 
1957 yılında 50 000 liralık bir ilâve yapılmıştı. Para kıymetindeki değişiklik ve yabancı ideolojilerle 
mücadele mevzuunun aldığı ehemmiyet ve bu maksatla meydana getirilmiş teşkilât dolayısiyle, 

3. Umum müdürlüğün 1958 fiilî kadrosu 12 057 dir. Bundan Polis Kiyafet Nizamnamesine gö
re giydirilmesi icabeden memur adedi 11 936 dır. 1959 bütçesiyle teklif edilen tahsisat 1958 fiyat
larına göre hesaplanmıştır. Ona göre 

Lira K. v •/*v:; i 

299 Emniyet müdürleriyle bu derecedeki memurların giydirilmesi (bir kişi için) 
596 45 Üniformalı memurların giydirilmesi (bir kişi için) 
533 95 Muamelât memurlarının giydirilmesi (bir kişi için) 
261 Sivil memurların giydirilmesi (bir kişi için) 

kadroya ilâve edilen 750 memurun elbise ve teçhizat ve 1958 yılında palto verilmiyen 508 memurun 
palto istihkakları da göz önüne alınarak bu fasıldaki tahsisatın artırılmış olmasından, 

4. 1950 yılında kapatılmış bulunan Polis Kolejinin hizmet bakımından görülen lüzum üzerine 
yeniden açılmasına karar verilmiş ve Ekim 1958 tarihinde derslere başlamak üzere birinci sınıfa 50 
talebe alınmıştır. 

Kadroya yeniden katılan 750 memurla birlikte Enstitü ve İstanbul Polis Okulunun ilk, orta ve 
yüksek kısımlarına iştirak ettirilecek talebe adedi 1 600 dür. Bunun dışında 250 memur trafik, tel
siz ve uyuşturucu madde gibi hizmetle ilgili mevzularda açılacak kurs öğrenimine tâbi tutulacaklar
dır. .Beher1 talebenin günlük iaşesi 250 kuruş hesabiyle; 

Yıllık tutarı Müddet Günlük iaşe Talebe r"" '*" ' 
Lira Gün Kuruş Adedi 

33 750 270 250 50 Koli e j birinci snııf, V " ' f p j 
18 750 150 250 50 Koli e j ikinci sınıf 

720 000 180 250 1 600 îlk, orta, yüksek kısım (400 lük 4 devre halinde) 
37 500 60 250 250 Çeşi tli kurslar (Devreler halinde) 
60 000 ilk kısma alınacak 1 200 talebeye ayda 10 lira harçlık, 1 200 X 10 X 5 
90 000 Kadrolardan gelecek 400 memur öğrenciye yevmiye (150 kuruş hesabiyle 400 X 150 X 

150) 
8 500 Kollej talebelerine ayda 10 lira haçlık 50 X 10 X 12 = 6 000 

50 X 10 X 5 = 2 500 

8 500 
120 000 Kollej talebesine verilecek çamaşır gömlek, dahilî, haricî elbise, palto, ayakkabı için 

100 X 1 200 
44 712 49 hizmetlinin iaşesi 49 X 250 X 365 •.*,•* -"i* İy 

200 000 Kadrolardan gelecek 650 memurun geliş, dönüş harcırahları, 

1 333 212 Yekûn ' " " ' - r ' 

Kollejin birinci sınıfında 50, ikinci sınıfında da 50 ki ceman 100 talebenin kitap, defter ve saire 
tedris malzemeleri masraflarından, 

5. Nakil vasıtaları ücretlerinde fiyat değişikliği olmuştur. Gözetim altında bulunanlarla 3236 
sayılı Kanuna göre başka mahallere nakledileceklerin yol masraflarından, 

6. Gazete fiyatlarındaki değişiklik dolayısiyle, 
7. Prim farkından mütevellit. 
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8. Prim farkından ve anlaşma esasına müsteniden, 
9. 1958 de bir yatağın günlük umumi masrafı prevantoryumda 400, revirde 330 ve her iki 

müessese personeli için de 230 kuruş üzerinden hesaplanmıştır. 1959 yılı için Sıhhat ve tçtimai 
Muavenet Vekâletinin benzeri müesseselerine kıyasla bu miktarlar prevantoyumda 600, revirde 
500 ve her iki müessese personeli için 250 kuruşa çıkarılmış olmasından ileri gelmiştir. 

Lira 

65 700 30 X 6 X 365 = 65 700 
27 375 15 X 5 X 365 = 27 375 
23 725 26 X 2,5 X 365 = 23 725 

116 800 Yekûn 
teklif olunmuştur. 

Yatırımlar 

Bu kısımda 6 015 000 lira fazlalık ve 550 000 lira noksanlık vardır. 
1. 1957 yılında birinci kısımları inşa olunmuş Aydın'da Emniyet Müdürlüğü binasının, İz

mir'de Garaj, Uşak'ta Çarşı, Ayvalık'ta Çamlıkkarakollarınm ikmali için 1958 bütçesinden tah
sisat tefrik olunamamıştır. Bunların ikmali ve sıva, badana gibi diğer masrafları karşılığı olarak, 

2. 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 nci maddesine göre vilâyetlerde teşekkül eden 
vilâyet muayene ve imtihan komisyonlarında bulunacak memur olmıyan üyelere verilecek hakkı 
huzur ücretlerinden, 

3. Millî Müdafaa Vekâletinde» satmalınması kararlaştırılan 200 attan 1959 yılında tesellüm 
edilecek 130 atın satmalma bedelinden, 

4. ICA yardımından temin olunacak motorlu vasıta, telsiz ve radyo telefon, foto daktiloskopi 
ve teknik lâboratuvarlar için lüzumlu cihaz, madde ve malzemenin temin' ve tesisi ile klişe atelyesi 
kurulmasından ileri gelmektedir, 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

1. Jandarma Umum Kumandanlığının 1959 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe 
yekûnu 163 931 046 liradır. Bu miktarın 12 974 001 lirası yatırımdır. 

2. 1958 yılı bütçesi ile kabul edilmiş olan tahsisat yekûnuna göre 49 943 722 liralık bir artış 
olup eksiliş yoktur. 

3. Bütçe cetvelinin mütalâasında görüleceği üzere artışın büyük miktarı daire hizmetleri kıs
mında dır. Bu da mütaakıp maddelerde izah edildiği gibi personel miktarının artması* prim farkı 
ve muaddel fiyat farklariyle erat iaşe bedelinin 40 liradan 60 liraya çıkarılmasından mütevellit 
bulunmaktadır. 

4. Subay, astsubay, askerî memur, sivil memur, öğretmen ve talebe kadroları ile erat kad
rosu 1844 sayılı Kanuna istinaden tanzimedilerek tasdik olunmak üzere Yüksek Meclise takdim 
kılınmıştır. 

5 Personel masrafları kısmında : 
A) Maaş faslındaki artış, bu yıl mezun olan 10 subay ve 102 astsubay ile M. M. Vekaletin

den devredilen 266 ncı Hudut Alayı ve üç topçu taburu için ceman 141 subayın, ve bu yıl askeri 
mekteplere müracaatın fazlalığı dolayısiyle Harb Okuluna 15, Askerî Liseye 153 ve Astsubay Oku
luna 150 olmak üzere ceman 318 talebinin 1959 yılı kadrosuna ilâvesi ve müracaat sahibi 174 erin 
uzatmalıya geçirilmesi ve M. M. Vekâletinden devredilen 266 ncı Hudut Alayı için 2 819, üç top
çu taburu için 1 287 olmak üzere ceman 4 106 çavuş, onbaşı ve er ile 1958 yılında yeniden kıv 
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rulan Muhafız Jandarma Alayı için 1 280, Uzunköprü Seyyar Jandarma Taburu için 743 ve yir
mi iki nahiye için* 99 olmak üzere 2 122 er ve 1959 yılında kurulacak olan 17 kaza jandarma ku
mandanlığı için 256 erin alınması ile ceman 6 484 erin kadroya ilâvesi ve. terfi farklarından mü
tevellit maaş faslında 691 923 liralık bir artış zuhur etmiştir. 

B) Geçici hizmetlileri ücreti faslmda; Jandarma Umum Kumandanlığı arşivinin tertip ve 
tanzimi ve Hazine aleyhine açılan dâvaların rüyeti için lüzumlu evrakın bulunarak ibrazı mak
sadiyle bir aded 475 liralık arşiv memuru kadrosunun konulması üzerine 5 700 liralık artış vardır. 

C) Emekli keseneği faslında; Maaşlara mütenazır olarak T. C. Emekli Sandığına ödenmek 
üzere (A) fıkrasında arz edilen ve 1959 yılı kadrosına ilâve edilmiş olan personele ait ödemeler 
için 67 000 liralık artış yapılmıştır. 

Ç) 20 yıl hizmetten sonra terhis edilen uzatmalı çavuş ve onbaşılar ile dördüncü uzatmadan 
sonra terhis edilen erlere 1861 sayılı K?nununl8 nci maddesi gereğince verilecek olan ikramiye 
faslında; Geçen yıla nazaran 2 250 liralık bir artış kaydedilmiştir. Bu da 1959 yılında terhise tâbi 
uzatmalıların fazlalığından mütevellit zuhur etmiştir 

6. Yönetim masrafları kısmında : 
A) Merkez daireleri büro masrafları faslına; Kırtasiye fiyatlarında yapılan yüzde yüz zam 

dolayısiyle 5 100 liralık bir ilâve yapılmıştır. 
B) Vilâyetler büro masrafları faslma; Kırtasiye fiyatlarına yapılan yüzde yüz zam dolayısiy

le 108 500 lira, ve 1958 yılında kurulan kıt'alar ile 1959 yılında kurulacak olan 17 kaza jandar-
- ma kumandanlığı ihtiyaçlarım karşılamak maksadiyle 47 600 lira olmak üzere ceman 156 100 

liralık bir artış yapılmış bulunmaktadır. 
C) Basılı kâğıt%ve defterler faslına; Matbaa kâğıdı fiyatlarına yapılan yüzde elli zam ile ye

ni teşkillerin ihtiyaçlarım karşılıyabilmek için55 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 
Ç) Giyecekler faslına; Sümerbank mamullerine yapılan yüzde elli yedi zam dolayısiyle bu yıl 

muaddellerinin geçen yıla nazaran farklı oluşundan dolayı geçen yıl tahsisatına 19 403 liralık bir 
ilâve yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

D) Harcırahlar faslında yapılan 901 500 liralık artış; Demiryolları ve Denizyolları tarifelerin
de yapılan değişiklikten mütevellit zuhur etmiş bulunmaktadır. 

E) 4598 ve 5501 sayılı.kanunlar gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları faslına 
yapılan 16 00Cf liralık ilâve, yukarda (D) fıkrasında arz edilen sebeplerden dolayı bizzarure yapıl
mıştır. " 

P) Taşıt masrafları faslında zuhur eden 2 252 230 liralık artış; M. M. Vekâletinden devredilen 
186 vasıtanın masrafları ile akar yakıt, yedek parça ve sair işletme malzemeleri fiyatlarının ayarlan
masından dolayı yapılmıştır. 

7. Daire hizmetleri kısmında: 
A) Muayyenat faslında; sabit birlik eratı iaşesinin 40 liradan 60 liraya çıkarılması ile muaddel 

fiyat farkları ve 5 nci madde (A) fıkrasında arz edilen ve 19,59 yılı kadrosuna ithal edilmiş olan 
personelin masrafları ile M. M. Vekâletinden 1958 yılı içinde devren alman 175 baş hayvan ve 1959 
yılında satmalınacak olan 75 baş hayvanın masraflarını karşılamak maksadiyle 26 684 765 liralık ar
tış vardır. 

B) Askerî malzemeler faslına; Sümerbank mamullerine yapılan yüzde elli yedi zam dolayısiyle 
bu yıl muaddellerinin geçen yıla nazaran farklı bulunması ve yukarda (A) fıkrasında arz edilen 
personel ve hayvan mevcutlarının artmasından mütevellit 6 898 051 liralık bir ilâve yapılmış bulun
maktadır. . 

C) Harb malzemeleri ve teçhizat faslına; Güney hududunda yapılmakta olan engelleme ve mâ
ni inşaı için geçen yıl tahsisatına 5 024 000 lira ilâve edilmiştir. 

Ç) Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri ile Veteriner ve malzemeleri fasıllarına; ilâç fiyatlarının 
ayarlanması dolayısiyle 464 000 liralık tahsisat ilâve edilmiştir. 

D) Taşıma masrafları faslına; Demir ve Denizyolları yük bareminde yapılan ayarlama dolayı
siyle geçen yıl tahsisatının yüzde yetmiş beşi 2 025 000 lira bütçeye ilâve edilmiştir. 
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E) Okullar masrafları faslına; okuma - yazma bilmiyen eratın tedrisi için Jandarma Er Okul

larında açılacak okuma - yazma eğitimi kurslarının masraflarını karşılamak maksadiyle 71 000 lira
lık tahsisat ilâve edilmiştir. 

F) Staj ve tahsil masrafları faslı ile milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları faslında, ceman zuluır eden 18 200 liralık artış prim farkından mütevellit 
bizzarure yapılmıştır. 

G) Kurs masrafları faslına; Demir ve Denizyolları tarifelerinde yapılan ayarlamadan dolayı, 
kursiyerlerin geliş ve dönüş yol masraflarını karşılamak maksadiyle 36 500 liranın ilâvesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 

8. Yatırımlar kısmında : 
A) 7029 sayılı Kanım gereğince deniz vasıtaları satmalmması ve mevcutlarının tamir ve ıslahı 

faslına; Almanya'ya- sipariş edilen deniz vasıtalarının 1959 yılı taksidi olarak ödenmek üzere prim 
farkından mütevellit 4 350 000 lira, ilâve edilmiştir. 

B) 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar faslına; prim farkından mütevellit, taşıt 
fiyatlarının yükselmesi üzerine, geçen yıl tahsisatına 200 000 lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

9. Yukarda arz edilen fasıllar dışında kalan, diğer fasıllarda hiçbir artış olmamış ve hizmetin 
ifası ma,ksadiyle geçen yıl tahsisatının aynısı olarak 1959 yılı bütçe teklifine ithal edilmiş bulun
maktadır. 

HARICÎYE VEKÂLETI 

F. M. 

201 • 11 Merkez memurları maaşı : 
15.. X . .1958 tarihinde merkezde bulunan 213 memurun senelik kadro maaşı tutarı ile 
6775 sayılı Kanunla verilmesi gereken 5 tahsisat ile birlikte 1 431 825 lira olarak he-
sabedilmiş ve kullanılmadığı cihetle (L) cetveline alınması kararlaştırılan 2 aded 150 
liralık yüksek müşavirlik kadrosu karşılığı olan 34 000 lira, bu yekûndan indirilerek 
bütçeye 1 397 825 lira tahsisat konul muştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar m aası : 
15 . X . 1958 tarihinde yabancı memleketlerdeki misyonlarımızda bulunan 334 memu
rumuzun 4991 sayılı Kanuna göre emsalli olarak hesabedilen kadro maaş .yekûnu 
10 736 280 lira tutmakta ise de döviz fiyatlarının artması dolayısiyle hariçteki me
murlarımızın halen döviz olarak a1! makta bulundukları maaş miktarlarının aynen ele 
geçebilmesini teminen yapılan hesap neticesinde 43 391 500 lira tahsisat konulması lâ
zım geldiği, anlaşılmıştır. Bu vaziyette gecen yıla nazaran 33 298 810 lira bir artış 
husule gelmekte olup bunun en mühi m âmili döviz fiyatlarında vâki fiyat farkı ile 15 
memurun harice intikal etmesinden tevellüdetmiştir. 

.202 1.1 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Vekâlet merkez hizmetlileri kadrosu esas itibariyle ücret ve aded bakımından 1958 yı
lının aynıdır. Ancak merkezdeki yeniden kurulan telsiz istasyonları için 550 lira üc
retli 4 telsiz memuru ile resmî ziyafetlerde ihtiyaç hissedilen 2 aded 550, 2 aded 350 
liralık garson kadrosu ilâve edilerek bunların tahsisatını teşkil eden 68 000 lira geçen 
yılın tahsisatına ilâve olunarak bütçeye 655 875 lira konulmuştur. 

* 12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Kadro esas itibariyle 1958 yılının aynıdır. Geçen yılki 2 150 000 lira tahsisatın % 221 
döviz farkı olan 4 751 500 liranın ilâvesiyle 6 901 500 lira tutmaktadır. Ancak 1958 
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yılı içinde açılan Kıbrıs Türk Temsilciliği ile Bankog, Tiran, Liberya, (Monrovya) bü
yükelçilikleri hizmetlileri ihtiyacı için yeni döviz fiyatları ile senelik 457 350 lira tah
sisat ilâvesine lüzum hâsıl olduğundan bütçeye bu iki rakamın yekûnu olan 7 358 850 
lira tahsisat konulmuştur. 

203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıl olduğu gibi 14 kadro mukabili 172 125 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

206 11-32 4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Geçen yılın aynı olarak 45 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

207 yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı" : 
1959 ayılında 5 memurun yabancı dilden imtihana gireceği tahmin olunarak 5 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen yılın tahsisatı olan 184 000 liraya bu defa D cetveline ilâfe edilen 8 kadro
nun % 5,5 üzerinden emekli keseneği olan 4 900 liranın ilâvesiyle 189 700 lira tah
sisat konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun mucibince umumi kâtip için ayda 250 lira üzerinden senelik 3 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Geçen senenin 25 000 liralık tahsisatına kırtasiye fiatlarma vâki artış nazarı itibara 
alınarak bir misli ilâvesiyle 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : 
Geçen yılkı tahsisat olan 65 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Geçen seneki 20 000 liralık tahsisata yeni ihdas edilmiş olan Enformasyon Dairesi ih
tiyacı için 5 000 lira ilâvesiyle 25 000 lira tahsisat konulmuştur. 

40 Merkez öteberi : 
Şehir suyu ile içme suyuna temizlik malzemesine ve nakliye ücretlerine ortalama % 100 
nispetinde bir ayarlama yapılmış olduğundan gecen seneki tahsisata bir misli ilâvesiy-

• le 60 000 lira teklif edilmiştir, 
50 Merkez aydınlatma : 

İş hacmi artması dolayısiyle geceleri de çalışıldığından geçen yılki tahsisata 10 000 lira 
ilâvesiyle 40 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
* Vekâletin kömür kontenjanına ve yeni kömür fiyatlarına nazaran senelik kömür ve odun 

ve bunların nakliyesi masraflarını karşılamak üzere bilhesap 39 700 lira tahsisat ko
nulmuştur. Aradaki 2 000 lira fark fiyatlarda ve nakliyede vâki artıştan ileri gelmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları : 
10 Kırtasiye basılı kâğıt ve defterler : 

Geçen seneki 70 000 lira tahsisatın döviz prim farkı olarak 154 700 liranın ilâvesiyle 
224 700 liraya baliğ olan tahsisata yeni ihdas edilen Kıbrıs Temsilciliği, Monrovya, 
Bankog, Tiran büyükelçilikleri kırtasiye ihtiyacı için 20 445 lira ve siyasi faaliyete 
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müteııasibolarak iş hacminin artması sebebiyle 51 büyükelçilik ve 39 konsolosluk kırta
siye ihtiyacının temini maksadiyle ayrıca 100 000 lira ilâvesiyle bu madde ihtiyacı 
344. 445 lira olarak tesbit edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Elçilik ve konsoloklaklarımızdan bir kısmının mefruşatının yenilenmesi . ve diğer bir 
kısmının onarımı ve bâzı mııtbak lcvaz imalının mubayaası için 1 021 600 liraya, 1958 
yılı içinde faaliyete geçmiş olan Kıbrıs Temsilciliği döşeme ihtiyacı 128 400 ve Monrov-
ya, Bankog, Tiran büyükelçiliklerinin döşeme ihtiyacı için de 385 200 lira; ilâvesiyle bu 
tertibe 1 535 200 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Geçen seneki 120 000 lira tahsisatın döviz prim farkı olarak 265 200 liranın ilâvesiyle 
•385 200 liraya baliğ olan tahsisata Kıbrıs Temsilciliğinin şifreli kasa ve demirbaş ih
tiyaçları için 54 800 lira, Momovya, Bankog, Tiran büyükelçilikleri demirbaş ihtiyaç
ları için 160 500 lira ve bâzı elçiliklerimizde Strong - Room kapıları ile şifreli kasa ve 
sıcak memleketlerdeki temsilciliklerimize soğuk hava cihazı almak üzere 266 000 lira 
ilâvesiyle bu maddeye 866 500 lira tahsisat konulmuştur. 

40 Öteberi : 
Geçen seneki 245 000 lira tahsisatın döviz prim farkı olarak 541 450 liranın ilâvesiyle 
786 450 .liraya Ibaliğ olan tahsisata Kıbrıs Temsilciliğinin öteberi ihtiyacı için 
12 550, Monrovya, Bankog, Tiran büyükelçilikleri ihtiyacı için 28 800 lira ve geniş 
mikyasta bir ihtiyaç •ma'lzeınvesi grupumı, ihtiva !eden bu tertibe artan malzeme fiyatları
nı ve mahallî 'kanun ve âdetlere göre elçilik müstahdemi erine ödenmesi ieabeden sigor
ta, primleri, likramiye ye saireyi karşılamaık üzere ayrıca 195 000 lira ilâvesiyle 
1 022 890 lira (tahsisat te'klif edilmiştir. 

50 Aydınlatma ; 
G'eçen senefci 145 000 lira tahsisatın döviz prim farkı olan 320 450 liranın ilâvesiyle 
465 450 liraya baliğ ©lan tahsisata Khr ı s Temsilciliğinin 'aydınlatma ihtiyacı için 
6 550, Monrovya, Bankog, Tiran büyükelçilikleri aydınlatnıa ihtiyacı için 20 865 ve 
ayrıca tahsisatın 'kâfi gelmediğini nazara alarak 100 000 lira ilâvesiyle bu tertibe 
592 865 lira tahsisaJt teklif olunmuştur. 

60 Işıltına : ' 
240 000 lira .olan 1958 tahsisatına döviz prim farkı 530 000 liranın ilâvesiyle 770 000 
liraya baliğ olan tahsisata, Kıbrıs Temsilciliği, Monrovya, Bankog, Tiran büyükelçi
likleri ısıtma ihtiyacı için 29 260 lira ilâvesiyle 79'9 260 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

70 Giyecekler : 
105 000 lira olan 1958 tahsisatına döviz prim farkı £32 050 liranın ilâvesiyle 337 050 
liraya baliğ olan tahsisata, Kıbrıs Temsilciliği, Monrovya, Bankog, Tiran büyükelçi
likleri müstahdemlerinin 'giyecek masraflarını "karşılamak: üzere 17 790 lira ilâvesiyle 
354 840 lira teklif olunmuştur. 

81 Taşıtlar İşletme : 
Geçen yılki 65 000 liralık tahsisata döviz prim. farkı olan 143 650 liranın ilâvesiyle 
208 650 liraya baliğ (olan 'tahsisata, Kıbrıs Temsilciliği, Monrovya, Bankog, Tiran bü-

i yükelçilükleri taşıtları işletme masraflarını 'karşılamak üzere 14 622 liranın ilâvesiyle 
223 272 lira. teklif edilmiştir. 

82 Taşıtlar onarma : 
Geçen seneki 25 000 liralık tahsisata döviz prim farkı olan 52 250 liranın ilâvesiyle 
77 000 liraya baliğ olan tahsisata, Kıbrıs Temsilciliği, taşıt onarma masrafını karşılamak 
Üzere 2 568 liranın ilâvesiyle bu maddeye 79 568 lira tahsisat konulmuştur. 
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83 Taşıtlar satınalma : , 
Miktarı dolan ve yenilenmesi ieabeden 5 sefaret arabası için, geçen sene olduğu gibi 
konulan 50 000 lira tahsisatın döviz prim farkı olan 110 500 liranın ilâvesiyle 160 500 
liraya baliğ olan tahsisata Kıbrıs Temsilciliği için alınacak zırhlı bir otomobilin 6 418 
dolara mubayaa olunabileceği anlaşıldığından bunu teminen 57 760 lira ve yeni açılan 
Monrovya, Bankog, Tiran Büyükelçiliklerine mubayaa edilecek 3 otomobil için 35 er bin 
liradan 105 000 lira ilâvesiyle bu tertibe 323 260 lira tahsisat konulmuştur. 

91 Ziyafet : 
Geçen seneki 450 "000 liralık tahsisata döviz prim farkı olarak 994 500 lira ilâvesiyle 
1 444 500 liraya baliğ olan tahsisata, Kıbrıs Temsilciliği ziyafet masrafları için 48 000, 
Monrovya, Bankog, Tiran büyükelçilikleri ihtiyacı için 60 990 liranın ilâvesiyle 
1 553 490 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

92 Yardım ve ödünç verme : 
Geçen seneki 40 000 liralık tahsisata döviz prim farkı olan 88 400 liranın ilâvesiyle 
128 400 liraya baliğ olan tahsisata, yeni elçilikler ihtiyacı için 3 210 lira ilâvesiyle 
131 610 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Kâğıt fiyatında vâki artış için % 50 nispetinde bir zam yapılarak bu fasla 45 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen seneki 330 000 lira tahsisata harice çekilen telgraflardaki döviz priminden 
mütevellit fark dolayısiyle 660 000 lira ilâvesiyle 990 000 liraya baliğ olan tahsi
sata siyasi münasebetlerimizdeki faaliyetler dolaysiyle tahsisatın yetişmediği ve 
bu tertibe her sene ek tahsisat alındığı göz önünde tutularak 203 000 lira ilâve
siyle 1 193 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masrafları : 
Geçen seneki 430 000 lira tahsisata döviz prim farkı olarak 950 300 liranın ilâve
siyle baliğ olan 1 380 300 liraya Kıbrıs Temsilciliği için 69 700 ve yeni açılan di
ğer 3 elçilik için 89 880 lira haberleşme masrafı ilâve edilerek bu maddeye 1 539 880 
lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Siyasi hâdiseler dolayısiyle merkezden bâzı elçilik ve konsolosluklara yapılan mil
letlerarası telefon muhaberatının döviz prim farkı olarak 25 000 lira ilâvesiyle bu 
tertibe 75 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye vergi ve resimleri : 
Halen kirada bulunan elçiliklerimize bir senede 862 500 ve konsolosluklarımıza 262 986 
lira kira "ödediğimiz nazarı itibara alınarak bu ikisinin mecmuunu teşkil eden 1 125 486 
liraya döviz prim farkı olan 2 487 966 liranın ilâvesiyle baliğ olan 3 613 452 lira tahsisa
ta, Kıbrıs Temsilciliği ve Bankog Büyükelçiliği için 122 248 lira ve muhtemel kira 
artışları ve bir binaya yerleşinceye kadar yeni sefaretlerin oteldeki ikametlerine ait 
masraflarını karşılamak üzere 192 600 lira ilâve edilerek 3 928 300 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

Giyecekler : . ' • , . . . 
Kumaş ve dikme fiyatlarındaki % 100 artış nazarı itibara alınarak geçen seneki tahsi
sata 32 0Q0 lira ilâvesiyle 64 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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Daimî vazife harcırahı : 
Geçen seneki 300 000 lira tahsisata döviz, prim farkı ve nakil vasıtaları ücret artışı için 
421 000 lira ilâvesiyle 721 000 liraya baliğ olan tahsisata ötedenberi kâfi gelmediği ve 
sene içinde bu tertibe 307 000 liralık ek tahsisat almak suretinde kalındığı göz önünde 
tutularak bir misli yeni 721 000 lira ilâvesiyle 1 442 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Muvakkat vazife harcirahı : 
Geçen seneki 650 000 lira tahsisata döviz, prim farkı ve nakil vasıtaları fiyat artışı için 
I 342 000 lira ilâvesiyle 1 992 000 liraya baliğ olan bu tahsisata ötedenberi kâfi gelme
diği ve sene içinde 300 000 liralık ek ödenek almak zaruretinde kalındığı göz önünde 
tutularak primli döviz fiyatiyle 1 032 870 lira ilâvesiyle 3 024 870 lira tahsisat konul
muştur. 

Merkez tedavi masrafları : 
Doktor ücreti ve ilâç fiyatlarının artması nazarı itibara alınarak 5 000 lira fazlasiyle 
10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Ecnebi memleketler tedavi masrafı : 
Geçen yılki 25 000 lira tahsisata döviz, prim farkı olan 55 250 liranın ilâvesiyle 80 250 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Vekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
Yeni akar yalat fiyatlarına ve geçen seneki sarfiyat seyrine göre 2 500 lira fazlasiyle 
7 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Vekâlet otomobilleri onarma masrafları : 
Yedek parça fiyatlarının artmış olması dolayısiyle bu maddeye de % 50 nispetinde bir 
zam yapılarak 4 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Yeni akar yakıt fiyatlarına ve geçen seneki sarfiyat seyrine göre % 50 zam icrasiyle 
3 750 lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Yedek parça fiyatlarının artmış olma sı dolayısiyle bu maddeye % 50 nispetinde bir zam 
yapılarak 3 750 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fahri konsolosluklar aidatı : 
Fahri konsolosluklar kanunen kabul olunan masraflarına karşılık ödenen paraların 
mahsubu için bütçeye konulmuş bulunan 5 000 lira tahsisatın döviz, prim farkı olan 
I I 050 liranın ilâvesiyle bu fasla 16 050 lira tahsisat konulmuştur. 

Matbaa masrafları : 
Matbaa makinalarmm yedek parça ihtiyacını temin ve bozulan hurufatın eritilip ye
niden dökülmesi için ve artan malzeme fiyatları nazarı itibara alınarak bu fasla 5 000 
lira fazlasiyle 12 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Temsil masrafları : 
Geçen sene olduğu gibi 2 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama masrafları : 
önümüzdeki yıl ağırlanacak misafirler için geçen sene olduğu gibi 1 250 000 lira
lık tahsisat teklif olunmuştur. 
Umumi Kâtiplik ikâmetgâh masrafları : 
İkâmetgâhın kira, su, elektrik, havagazı ve personel ücretleri için geçen sene olduğu 
gibi 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu ka
nun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
Bütçemizde yeni açılmış bulunan bu fasla imha edilecek evrak ve vesaikin tâyin ve 
tefriki için 6696 sayılı Kanun ile buna ait nizamname mucibince çalıştırılacak memur
lara verilecek yevmiye ve sair masrafları karşılamak üzere 75 000 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. * 

10 Satmalma ve abone : 
Memleket içinde gazete fiyatlarının artmış olması ve yabancı memleketlerden alınan 
gazete ve buroşörlerin döviz primi dolayısiyle 3,21 misline yükselmesi ve dünya si
yasi ve iktisadi ahvali karşısında olayların takibi için daha fazla yabancı ve yerli neş
riyata abone olmak zarureti karşısında bu tertibe 100 000 lira zam yapılarak 125 000 
lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Fiyat ayar farkı için geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Her yıl olduğu gibi hükümetimizco iştirak edilmiş bulunan 31 çeşit Milletlerarası 
Kurum ve derneklere verilmesi gereken katılma payları 5 426 570 lira tutmakta ise de 
1959 yılında % 221 nispetindeki döviz prim farkı 11 992 720 lira olarak hesabedilmiş 
ve aslı ile birlikte 17 419 290 liraya baliğ olmuştur. Bu katılma payları meyanında 
bulunan (Bağdat Paktı âza devletlere yapılacak teknik yardım), bir katılma payı ol
maktan ziyade isminden de anlaşılacağı üzere teknik bir yardım olması itibariyle» bu 
tertipten memleketimize getirilecek olan uzmanların yevmiye ve sair masraflarını öde
yebilmek için aynı fasıl içinde 50 nci maddeye nakledileceğinden tahsisatı olan 150 000 
lira düşülerek 17 269 290 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen sene 600 000 liradan ibaret olan kongre konferans tahsisatı Orta - Şark, Kıbrıs 
meselelerinin bu vadide sık, sık kongre ve konferansların akdini icabettirdiğinden malî 
yiılm ortasında tükenmiş ve 1 470 000 lira ek tahsisat talebinde bulunmak zarureti hâsıl 
olmuştur, önümüzdeki yıl aynı vaziyetle karşılaşmamak için bü tahsisatın 2 000 000 
liraya çıkarılması takarrür ettirilerek bu miktarın yabancı memleketler yevımiyelerini 
teşkil eden 1/3 ne % 221 döviz prim farkı ve uçak, vapur, tren gibi nakil vasıtalar 
masraflarını teşkil eden 2/3 kısmına % 100 fiyat farkı hesabedilmek suretiyle bu 
tertibe 4 806 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Reisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacakları seyahatlerin gerektir
diği her türlü masraflar : 
Sayın Reisicumhur ve Başvekilin 1^59 yılı içinde yapacakları seyahatleri karşılamak 
üzere bu tertibe 381 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları : 
Mukannen bir aidat olan 2 000 lira tahsisata döviz prim farkı olarak 4 420 lira 
ilâvesiyle 6 420 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Birleşmiş Mîlletler Teknik Yardım İdaresi Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî 
masraflarına Hükümetimizin iştirak payı : 
Geçen yıl Âmme İdaresi Enstitüsü ile birlikte bu maddeye 400 000 lira tahsisat ko
kulmuş idi. Âmme İdaresi Enstitüsü ayrı bir kanunla tahsisat aldığı cihetle hissesine 
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düşen 250 000 i İra bu tertipten çıkarılmış ve Teknik Yardım idaresinin ihtiyacı ola
rak 150 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Bağdad Paktına âza devletlere yapılacak teknik yardım: 
Bağdad Paktı çerçevesi içerisinde âza devletlere yapılacak teknik yardım masrafla
rını ve bu çerçeve dâhilinde memleketimize gelecek veya memleketimizden diğer 
memleketlere gönderilecek uzmanların harcırah ve zaruri masraflarını • karşılamak 
üzere 150 000 lira tahsisat, konulmuştur. 

Sigorta masrafları : 
Elçilik ve konsolosluklarımızın bina, eşya, otomobil sigorta primleri karşılığı olarak 
geçen sene konulmuş bulunan 70 000 liranın döviz prim farkı olan 110 500 liranın ilâ
vesiyle 180 500 liraya baliğ olan tahsisata bâzı memleketlerde artan sigorta primle
rinin ve yeni açılan büyükelçilik ve Kıbrıs Temsilciliğinin otomobil ve sair sigorta 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 27 850 lira. ilâve edilerek 208 350 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

Brüksel Beynelmilel Fuarındaki paviyonumuzun sökülme ve nakletme masrafları: 
Brüksel Sergisindeki paviyonumuzun sökülerek memleketimize getirilmesi icabetti-
ğinden takriben 33 000 dolara ihtiyacolduğu anlaşıldığı cihetle bu maksatla bu ter
tibe 300 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma masrafları : 
Geçen sene 1 500 000 lira olan tahsisatın hariçte ödenen 1 000 000 un % 221 prim 
farkı ile birlikte 3 221 000 lira tutmaktadır. Buna Türk parası ile ödenen 500 000 
lira ve önümüzdeki yıl daha geniş ölçüde faaliyette bulunmak üzere ilâvesi takarrür 
eden 1 279 000 lira eklenerek ceman 5 000 000 lira tahsisat teklif edilmişti. 

Balkan Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları : 
Balkan Daimî Sekreterliği gelecek yıl Yunanistan'da vazife göreceği cihetle 1959 yılı 
için tahsisat teklif edilmemiş, yalnız faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
Bağdad Paktı Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları : 
Bağdad Paktı Sekreteryası Hükümetimizin teklifi üzerine Ankara'ya naklolunmuş bu
lunduğundan bu sekretaryanın bina, mefruşat ve yerleşme masraflarının hükümetimiz
ce karşılanması icabettiğinden bu masrafın temini için yeniden açılan bu maddeye 
100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : . 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımızdan gönderilen sarf ve istihkak evrakının geç gel
mesinden dolayı zamanında ödenemiyen istihkaklarını teşkil eden ve hariçte ödenmesi 
icabeyliyen bir para olması itibariyle geçen seneki 30 000 lira tahsisata 44 200 lira" dö
viz prim farkı ilâve edilerek 74 200 lira bütçeye konulmuştur. 

1954 - 1957 yılları borçları : 
Geçen seneki 40 000 lira tahsisata döviz prim farkı 66 300 lira ilâvesiyle 106 300 lira 
tahsisat konulmuştur. 
1928 - 1953 yıllan borçları : 
Geçen seneki 1 000 lira tahsisatın döviz prim farkı olan 2 210 lira ilâvesiyle 3 210 lira, 
tahsisat teklif edilmiştir. 
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Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Elçilik ve konsolosluk binalarının 19f>9 yılı içinde yaptırılması icabeden lüzumlu tamir 
masrafları geçen seneki 300 000 lira tahsisatın % 221 döviz prim farkıyla 963 000 lira 
tutmaktadır. 1958 yılı içinde açılması kararlaştırılan Tiran Büyük Elçiliği binası Dev
lete aidolup uzun müddetten beri kapalı kaldığından esaslı bir şekilde tamiri için bu 
tertibe 128 400 lira ilâvesiyle 1 091 400 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Sefarethane ve konsolosluk binaları satmalma ve yaptırma bedeli : 
1959 yılı içinde inşaatı takarrür eden Kabil ve Tunus Büyük Elçilikleri ile Kıbrıs Tem-
sileiliği binalarının inşaatı için yeni kur üzerinden 4 500 000 liraya ihtiyacolduğu an
laşılmış ise de bunların tamamının inşaatı 1959 yılı içinde ikmal edilemiyeceği nazarı 
itibare alınarak mütebaki kısmı 1960 yılında istihsal olunmak üzere bu tertibe 
2 800 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Haberleşme tesisleri her türlü masrafları : ' 
1956, 1958 yıllarında alman tahsisatla merkezle birlikte 18 misyonda telsiz istasyon
ları kurulması derpiş edilmiş ve bunların kısmı azamı ikmal edilerek faaliyete geçmiş-, 
tir. Süratle ve emin bir muhabere nizamı tesis eden bu cihazların Orta - Şark ve Kıbrıs 
olayları ve diğer dünya hâdiseleri karşısında daha verimli bir hale getirilmesi maksa-
diyle 20 aded tam takım Tele - Typ alınması ve merkezin 4 yeni cihazla takviyesi 
icabettiğinden bu maksatların temini için bu fasla 1 250 000 lira tahsisat konulmuştur. 

MİLLETLERARASI İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 

Merkez memurları maaşı : 
iktisadi İş Birliği Teşkilâtının merkez kadrosunun bir yıllık maaş tutarı 119 700 lira 
olup 6211 sayılı Kanunla verilen 5 aded tahsisata, 50 300 liranın ilâvesiyle 170 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Paris ve Vaşington'da bulunan on memurun maaşı, döviz fiyatlarının artması karşı
sında ellerine 1958 yılındaki miktar kadar döviz geçecek şekilde hesaplanarak 1 740 135 
lira fazlasiyle ceman 2 337 375 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Merkez hizmetliler ücreti : 
İktisadi iş Birliği Teşkilâtının 19 adod merkez hizmetliler kadrosunun bir yıllık ücret 
tutarı olan 65 700 liraya, 6211 sayılı Kanunla verilen 5 misli tahsisat karşılığı 27 375 
liranın ilâvesiyle 93 075 lira tahsisat konulmuştur. Bu tahsisat geçen yılın aynıdır. 
Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Paris ve Vaşington'da bulunan sekiz hizmetlinin ücreti döviz fiyatlarının artması dola-
yısiyle ellerine 1958 yılındaki miktar kadar döviz geçecek şekilde hesaplanarak 112 710 
lira fazlasiyle ceman 163 710 lira tahsisat konulmuş olup bir ücret artması mevzuubahid 
değildir. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti : • 
Merkez teşkilâtı (E) cetvelindeki mütercim kadrosunun 875 liraya çıkarılması zaruri 
görüldüğünden geçen seneye nazaran 2 125 lira fazlasiyle 14 875 lira konulmuştur. 
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12 Ecnebi memleketler geçici hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtımız Vaşington bürosunda çalışan iki ecnebi sekreterin ücreti döviz fiatları-
nm artması dolayısiyle ellerine geçen senenin aynı miktar döviz geçecek şekilde he
saplanarak 143 316 lira fazlasiyle ceman 175 236 lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez teşkilâtında maaş alan memurların çocuk adedine göre bilhesap 1 500 lira 
tahsisat konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurların çocuk zammı : 
Sarfiyat seyrine göre geçen senenin aynı 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen senenin aynı olan 400 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Sarfiyat seyrine göre geçen senenin aynı 200 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına göre bu sene de 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına göre 1 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen senenin sarfiyatına göre bu sene de 1 500 lira tahsisat konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14. maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39. maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Yapılan hesaba göre 14 000 liralık tahsisata ihtiyaç olduğundan bu sene de geçen se
nenin aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Geçen seneki tahsisata % 100 fiyat artış farkı ilâve edilerek 3 000 lira fazlasiyle 
6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Merkez döşeme : 
Bu sene de zaruri ihtiyacımız bulunan 2 aded arşiv ve dosya dolapları ile bir aded yazı
hane, üç aded sandalya için 1 000 lira fazlasiyle ceman 2 000 lira tahsisat konul
muştur. 

30 Merkez demirbaş : 
Teşkilâtın ihtiyacı olan ve 1958 yılında alınamıyan evrak dolabı ve Marşal yardımına 
ait üç ayna bir neşrolunan broşürlerin muhafazası için alınacak bir aded kütüphane 
ve evrak çantası ile kalem açıcı makinalarmın mubayaası için fiyat ayar farkları da 
hesabedilerek geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira konulmuştur. 

40 Merkez öteberi : 
Geniş bir ihtiyaç grupunu ihtiva eden bu tertibe malzeme fiyatlarındaki ayar farkları 
nazara alınarak % 100 bir zam icra siyle 1 500 lira artırılarak 3 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

50 Aydınlatma : -
Faslın muhafazası için bir lira tahsisat konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Faslın muhafazası için bir lira tahsisat konulmuştur. 
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302 10 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafları (Kırtasiye) : 
Paris, Washington bürolarının senelik 'kâğıt, kalem, mürekkep, silgi, makina şeritleri, 
karbon Ikâğıtları ve sair masraflarını karşılamak üzere geçen seneki 3 000 lira tahsi
sata döviz fiyat farkı olan 6 630 liranın ilâvesiyle 9 630 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Ecnebi memleketlerdeki' teşkilâtın büro masrafları (Döşeme) : 
Paris Heyetinin pek noksan «lan masa, ikoltuk, kanepe, sandalye ihtiyaçlarını 'karşıla-
maik üzere döviz fiyatlarının artması da'nazara alınarak 5 500 lira ilâvesiyle 8 000 'lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Ecnebi ımemleketlerdeki teşkilâtın büro masrafları (Demirbaş) : 
Paris, Washington teşkilâtının bu sene için ihtiyacı iolan çalışma masası ve koltukları 
dle mevcudun tamiratını karşılamak üzere döviz fiyatlarının artması da nazara alına
rak 3 315 lira ilâvesiyle bu sene 4 815 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafları (öteberi) : 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın, bilûmum temizlik malzemesi, su parası, gazete, 
broşür, (kitap bedelleri karşılığı olarak asgari 3 000 liraya ihtiyaç vardır. Buna döviz 
prim farkı olarak 6 6'30 liranın ilâvesiyle 9 630 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Faslın muhafazası içim bir lira tahsisat konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Faslın muhafazaisı Ibakıımndan bir lira tahsisat konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve ctilt ücreti masrafları karşılığı olarak ve 
fiyalt ayar farkı da hesabedilerek geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira 
tahsisat teMif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Sarfiyat seyrine ıgöre 20 000 liralık tahsisata harice keşide edilen 'telgraflar dçin veri
len döviz prim farkı olarak 20 000 lira ilâve edilerek 40 000 lira tahsisat Ite'klif 'edil
miştir. / 

1.2 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın posta ve telgraf ücretleri.: 
Geçen sene 25 000 liralık tahsisata döviz prim farkı olarak 55 250 liranın ilâvesiyle 
80 250 lira tahsisat konulmuştur. " 

21 Merkez telefon masrafları : 
Sarfiyat seyrine göre 13 500 lira tahsisat konulmuştur. 

22 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın telefon masrafları : 
Geçen seneki 10 500 lira tahsisata döviz prim farkı olarak 23 20'5 liranın ilâvesiyle 
33 705 lira tahsisat konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Sarfiyat seyrine göre ve malzeme fiyatlarındaki ayar farkları da nazara almarıalk 
% 100 bir zam icrasiyle 3 000 lira artırılarak 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

307 11 Daimî memuriyet harcırahı : 
Geçen seneki 20 000 lira.tahsisata döviz fiyat farkı olan 28 470 .liranın ilâvesiyle 
48 470 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen seneki 55 000 liralık tahsisata, yapılan Milletlerarası İktisadi toplantı ve davet
lere gidecek memurların yolluklarını karşılamak üzere geçen seneki tahsisata döviz prim 
farkı olan 79 400 liranın ilâvesiyle 134 400 lira tahsisat konulmuştur. 
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Merkez tedavi masrafları ve yollukları : 
Sarfiyat seyrine göre 1 000 lira tahsisat konulmuştur, 
Ecnebi memleketler tedavi masrafları ve yollukları : 
Geçen senenin tahsisatına döviz fiyat farkı olan 2 210 liranın ilâvesiyle 3 210 lira tah
sisat konulmuştur. 

Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Sarfiyat seyrine göre geçen yıl tahsisatına fiyat ayar farkı olarak 2 750 lira ilâvesiyle 
7 250 lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen ve fiyat ayar farkını teşkil eden 250 lira ilâvesiyle 
750 lira tahsisat teklif edilmiştir, 

Ziyafet masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen ve fiyat ayar farkını teşkil eden 12 500 liranın ilâ
vesiyle 37 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Satmalına ve abone : 
Abonesi bulunduğumuz yerli ve yabancı 18 gazete ve mecmuanın senelik masraf karşı
lığı olarak fiyat ayar farkı olan 800 lira ilâvesiyle bu sene 2 800 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

s* 
Başka her çeşit masraflar : 
Teşkilâtımız her üç ayda bir neşrolunan Marşal Plânı hakkındaki raporun, baskı mas
rafları karşılığı olarak ve fiyat ayar farkı olan 6 000 liranın ilâvesiyle 18 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Milletlerarası muhtemel kongre, konferans ve komisyonlara teşkilât temsilcilerinin ve
ya teşkilâtça lüzum gösterilecek memleketlerdeki toplantı ve törenlere katılacak diğer 
vekâlet ve daire mensuplarının da her çeşit masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 
geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liralık tahsisata döviz prim farkı olan 32 180 
liranın ilâvesiyle 57 180 lira tahsisat konulmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen 1 000 liralık tahsisata döviz prim farkı olan 2 210 
liranın ilâvesiyle 8 210 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Eski yıllar borçlan : Geçen senenin sarfiyatına kıyasen 500 liralık tahsisata, döviz prim 
farkı olan 1 105 liranın ilâvesiyle 1 605 lira tahsisat konulmuştur. 
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Maliye Vekâleti bütçesine konulan tahsisat yapılacak hizmetlerin çeşitlerine göre; 
a) Vekâlet hizmetlerine taallûk eden tahsisat * ' 
b) Yardımlar 
c) Yatırımlar 

olmak üzere üç grupta mütalâa edilmekte olup bu gruplara giren tertiplere ayrılan tahsisatın 
hangi hizmetler ve ihtiyaçlar karşılığı olduğu aşağıda 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 hakkındaki 4910 sayılı Kanunla bu kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan kanunlarla alman merkeze ait fiilî kadronun tu
tarları, üst derece farkları ve tahsisatı ile birlikte 1959 yılı için 11 004 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı Kanunla bu kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan kanunlarla alman vilâyetlere ait fiilî kadronun tu
tarları, üst derece farkları ve tahsisatı ile birlikte 1959 yılı için 42 880 000 lira tek
lif edilmiştir. / 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
5655 sayılı Kanunla kaldırılan kadrolar dolayısiyle açıkta kalan memurların açık 
aylıkları ve 6435 sayılı Kanun gereğince alınacak kararların muhtemel masraflarını 
karşılamak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
5655 sayılı Kanunla vilâyetler teşkilâtından kaldırılmış bulunan kadrolar dolayısiyle 
açıkta kalan memurlara ödenen aylık miktarlarına göre 1959 yılı malî yılında 30 000 
liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmış ve bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1959 yılı (D) cetveline dâhil 675 aded kadronun tutarı 5 tahsisatla birlikte ve ge
çen senerdn^aynı olarak 2 417 400 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vekâlet vilâyetler hizmetlileri kadrolarında bu yıl bir değişiklik yapılmamış ve ge
çen yılın aynı 5 552 675 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

13 Millî piyongo idaresi denetçisi ve âzası ücreti :m 

3670 sayılı- Kanunun 5 - 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango idaresinde çalıştı
rılmakta olan (âza ve mürakıbe 25 . IX . 1939 tarih ve 2/11740 ve bunu değiştiren 
1 . VII . 1942 tarih ve 2/18234 sayılı kararnamelerle kabul edilen) 100 lira aylık 
ücretli âza ve 550 lira aylık ücretli murakıbın aylıklariyle tahsisat ve 4178 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince azaya verilmesi lâzımgelen % 25 fefkalâde zam 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti .-
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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206 11 . Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Sarfiyat seyrine göre 1950 yılı tahsisatı kifayet edeceğinden 1959 bütçesine geçen yı
lın aynı 22 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı 10 000 lira konulmuştur. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre tahsisat yeteceğinden geçen yılın aynı 38 500 li
ra konulmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

\ 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ücretlerinden kesilen % 5 
nispetinde emekli keseneği ile terfi farkları ve giriş aidatları aynen Devletçe öden
mektedir. Terfi farklariyle giriş aidatı bütçeye konulan aylık ve ücret tahsisatlarının 
binde beşi olarak hesabedilmektedir. Buna nazaran emekli keseneği tertibine aylık 
ve ücret tertiplerinin toplamının % 5,5 u nispetinde olmak üzere 2 378 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175 lira üzerinden Müsteşara verilmesi lâzımge-
len temsil tahsisatı karşılığı olup geçen yılların aynı tahsisat konulmuştur. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

219 Makina servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret : 
Bu tahsisat Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için mesai saati dı
şında çalıştırılmaları Tuzum görülecek tabülâtörcü, tasnifçi ve delgicilere verilecek 
ücret karşılığı olup geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

220 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat : 
6995 sayılı Kanun gereğince Temyiz Komisyonu Reis, Daire Reisi, âza ve raportörleriyle 
Muvazzaf İtiraz Komisyonu Reis, âza, raportörlerine verilecek tahsisat karşılığı olup 
1959 yılı içinde geçen yılın aynı 35j 600 lira teklif edilmiştir. 

229 Memur ve hizmetli aylıklarında yapılacak değişikliğin gerektirdiği her türlü masraflar 
karşılığı : 
Memur ve hizmetlilerin aylıklarında yapılacak değişikliklerin gerektirdiği her türlü mas
raflara karşılık olmak üzere konulmuştur. 
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10 Merkez kırtasiye :, 
1959 malî yılı merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları bugünkü fiyatlara göre artırılması 
gerekmiş ve bu sebeple bu yıl ihtiyacı için 75 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen yılın aynı konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Geçen yılın aynı konulmuştur. 

-10 Öteberi masrafları : 
Şehir suyu ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk eden bu tertibe ihtiyaçların âzami 
tasarrufla karşılanabilmesi ve ilân ücretlerinin artması yeni yapılan ve hizmete giren 
2 numaralı binanın müteferrik ihtiyaçları ve basılı kâğıtlar ambarlarının ihtiyacı d;.ı 
göz önüne alınarak bu tertibe 200 000 lira teklif edilmiştir. * 

50 Aydınlatma : 
Bu tertibe alınmış bulunan tahsisatla idare edileceği düşünülerek 1959 yıltiçin de 70 000 
lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Kömür ve odun fiyatlarına yapılan ayarlama göz önüne alınarak 1959 yılı için 150 000 
lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Vilâyetler teşkilâtının kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere 1959 yılı için 500 000 lira 
teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Vilâyet ve kaza maliye dairelerinin mefruşat taleplerinin bir kısmının bu yıl temini ve 
yeni kurulan kazaların da ihtiyacı göz önüne alınarak 1959 yılı için 170 000 lira teklif 
edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Vilâyet teşkilâtının demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere 1959 yılı için 400 000 lira 
teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Vilâyetler öteberi tahsisatı her yıl kâfi gelmemekte ve borç devredilmektedir, Günden 
güne iş hacmi artan ve bu sebeple genişliyen Maliye dairelerinin ve yeni teşkil olunan 
kazaların su sarfiyatı, temizlik ve nakil masrafları, ilân bedelleriyle Hükümet konak
larının lâğım ve baca temizleme masrafları, ufak sıva, tamir, badana masraflarını kar
şılamak üzere bu maddeye 500 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Vilâyet ve kazalarda yeniden elektrik tesisatı vücuda getirilmiş bulunduğundan bu 
gibi yerlere daha fazla tahsisat gönderilmesi gerekmektedir. Esasen mevcut teşkilâta 
kâfi gelmiyen bu maddeye yeniden kurulan kazaların ihtiyaçları da ilâve olunarak 
1959 yılı için 175 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Kömür ve odun fiyatlarında yapılan ayarlama dolayısiyle esasen kâfi gelmiyen bu tah
sisatın yeni teşekkül olunan kazalar dolayısiyle bir miktar artırılması gerekmiş ve bu 
sebeple 1959 yılı için 700 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler .-
1959 yılı merkez ve mülhakat Maliye daireleri basılı kâğıt ve defterler ihtiyacının kar
şılanması için 2 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertibe 1958 yılında alınan tahsisatın kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan 1959 yılı 
için yine 525 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Bir kaç yıldır yapılan sarfiyat seyrine göre bütçeye konulmuş bulunan 1 351 000 lira
lık tahsisat ihtiyaca yetişmekte ise de bu defa yeniden kurulan kazalar dolayısiyle bir 
miktar artırılması gerekmiş ve 1959 yılı ihtiyacı için bu maddeye 1 375 000 lira tahsi
sat teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
1958 yılından alman tahsisatla idare edileceği anlaşılmış olduğundan 1959 yılı için 
geçen yılın aynı olarak 220 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Kazalarda Maliye teşkilâtının jandarma telefon santrallerinden faydalanması zamanla 
azalması ve kazalarda telefon santral ve tesislerinin ihdası sebebiyle ve yeni kurulan 
kazalar ihtiyacı da göz önüne alınarak bu maddeye 1959 yılı için 350 000 lira teklif 
edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Vilâyet ve kaza Maliye ve vergi daireleri için kiralanmış ve yeniden kiralanacak bina
ların kira bedelleri karşılığı olarak 1959 yılı için 400 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Vilâyet teşkilâtında mevcut merkez hizmetlilerine her yıl birer kat elbise, ayakkabı ile 
3 yılda bir palto verilmektedir. 1959 yılında verilmesi gereken elbise, palto ve ayakka
bının maliyet fiyatlarına göre tutarı 110 000 lira teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Nakil vasıtaları yolcu tarifelerinde yapılan ayarlama dolayısiyle geçen yıl tahsisatına 
% 50 zam yapılmak suretiyle 1959 yılı tahsisatı 750 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Nakil vasıtaları ve yolcu tarifelerinde yapılan ayarlama dolayısiyle geçen yıl tahsisatına 
% 25 ilâve yapılmak suretiyle 93/ 500 lira teklif edilmiştir. 

31 Müfettişler harcırahı : 
Vekâletimiz Teftiş Heyeti kadrosunda mevcut müfettişlerin 1959 malî yılı içinde ya
pacağı seyahatler dolayısiyle tahakkuk edecek istihkakları, yol giderleri nakil vasıta 
lan ücretlerindeki artış göz önüne alınarak 600 000 lira teklif edilmiştir. 

32 Hesap uzmanları harcırahı ; 
Hesap Uzmanları Kurulu bugünkü kadrosu ile Gelir ve Gider vergisi kanunlarının tatbika
tında uhdesine teveccüh eden tetkik işlerine lâyikı veçhile yetişememektedir. Gün geçtikçe 
beyannameli mükellefler sayısı da artmaktadır Bu itibarla kadro mevcudunu artırmak 
zarureti vardır. Bunun için her yıl mümkün mertebe fazla Hesap Uzmanı Muavini alın
masına çalışılmaktadır. Matlup evsafı haiz bulunduğu takdirde 1959 yılında da 25 He
sap Uzmanı Muavini alınması- kararlaştırılmıştır. Bu itibarla uzmanların yapacakları 
seyahatler dolayısiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek istihkak
ları yol giderleriyle diğer nakil vasıtaları ücretlerindeki artış da göz önüne almarak 
1959 yılı için 1 800 000 lira teklif edilmiştir. 



41 Yabancı memleketler harcırahı : 
1959 yılında yabancı memleketlerde malî mevzular üzerinde akdedilen kongre ve ko.u-

. -• feranslara NATO toplantılarına Hazine ve para ile ilgili işlerle ticari müzakerelere, em
lâk anlaşmalarına iştirak edeceklerin yolluk, yevmiye ve masrafları karşılığı olmak 
üzere döviz primindeki fark da nazara alınarak 1959 yılı için 600 000 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 

42 Teftiş ve tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin harcırahı: 
1959 malî yılı içinde ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin 6245 
sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları ve bundan başka ayrıca Milletlerara
sı İktisadi îş Birliği Genel Sekreterliğinin talebine tebaan M. S. A. Teknik Yardımdan 
faydalanmak üzere ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye Müfettişlerinin gidiş ve 
dönüş yol paralan ile yevmiye ve döviz prim farklarını karşılamak üzere faslın bu 
maddesine 500 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

43 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek hesap uzmanları harcırahı : 
1959 yılı içinde 15 hesap uzmanının birer yıl müddetle tetkik için ecnebi memleketlere 
gönderilmesi derpiş edilmekte olduğundan bunlara verilecek yevmiye ve yolluklar kar
şılığı olarak 1950 yılı tahsisatı 525 000 lira teklif edilmiştir. 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı : 
Hazine, Gelirler, Millî Emlâk ve Muhasebat Umum Müdürlüklerinde mevcut Kontro
lörlerin sayısı 6991 sayılı Kanunla 39 dan 49 a çıkarılmıştır. Bunların yapacakları 
devir ve teftişlere göre 6245 sayılı Kanuna uyularak hesaplanan yevmiye ve yolluk
lar karşılığı olarak 1959 yılı ihtiyacı için 310 000 lira teklif edilmiştir. 

82 Defterdarlar, Malmüdüıieri, Varidat müdürleri, Millî Emlâk müdürleri, Kontrol me
murları devir ve teftiş harcırahı : 
Nakil vasıtaları ve yolcu tarifelerinde yapılan ayarlama dolayısiyle bir miktar zam ya
pılmak suretiyle 775 000 lira teklif edilmiştir. 

83 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş har
cırahı : 
Vergi Usul Kanununun yoklamaya mütaallik hükümlerinin yerine getirilmesi için 
muhtar ve ihtiyar kurulları azalan ile köylere gönderilecek memurların 6245 
sayılı Kanun gereğince tahakkuk edecek yevmiye ve zaruri masrafları karşılığı olup 

x asgari bir hesapla 120 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
84 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişlere ait harcırahlar : 

4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü teşkilâtı Ka
nununun 5797 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince iller teşkilâtı
nın faaliyetini en az 3 yılda bir defa hukuk müşavirleri Merkez Muhakemat mü
dürleri, müşavir avukat ve avukatlarla 3 ve 4 ncü maddeler gereğince de kaza
ların işlerini en az yılda bir defa vilâyet ve bölge muhakemat müdürleri ve vilâ
yet avukatları vasıtasiyle teftiş ettirilmeleri icabetmekfedir. Bu hizmetlerin ifası 
için bu tertibe 25 000 lira tahsisat konulmuştur. 

85 Bankalar yeminli murakıpleri harcırahı : 
Memleketin muhtelif bölgelerindeki banka merkez ve şubelerinde 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun tatbikatının kontrol ve murakabesi ile görevlendirilen 19 yeminli 
murakıbın yevmiye ve yolluklarına karşılık olmak üzere 140 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara verile
cek tazminatlar : 
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6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylık 
larınuı % 30 ndan fazla olmamak şartiyle verilmesi gereken tazminat miktarı, mev
cut 1531 aded atlı tahsildarlara göre 1 035 630 lira tutmakta ise de sene içeri
sinde vilâyetlerce gösterilecek lüzum üzerine veya tahsildarlıktan atlıya çevrile
ceklerin tazminatları 49 ncu maddöde yazılı avans karşılıkları olarak 14 370 lira 
ilâvesiyle 1959 yılı ihtiyacı için 1 d 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

94 Darphane ve Damga Matbaasından pul ve kıymetli evrak götürecek heyetlerin har
cırahı : 
Bu tertibe konulan tahsisatla posta ücretlerinde geniş mikyasta tasarruf sağlanmış 
bulunmaktadır. Darphane Matbaasında tabedilen damga pulları bilhassa sarfiyatın 
çok ve güzergâhta bulunan Defterdarlıklara Darphanenin mükeffel memur heyet
leri vasıtasiyle götürülüp teslim edilmektedir. Bu kuryelerin harcırahlarım karşıla
mak üzere 1959 yılı için 30 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek* tedavi masrafları : 
11 Merkez : 
12 Vilâyetler ; 

Sarfiyatın seyrine ve kadrodaki artış nispetine göre 4598 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi mucibince ödenecek istihkakların karşılığı olarak 1959 yılı bütçesine 650 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Benzin fiyatlarındaki ayarlama, dolayısiyle 1959 yılı için 3 000 lira teklif olunmuştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkez taşıtlarından bilhassa bütçe hazırlıkları ve diğer acele işler ve toplantılar 
sebebiyle vekâletarası servis artmaktadır. Ve fazla akar yakıt sarf olunmaktadır. Bu 
se'beple 1959 yılı ihtiyacı için 6 500 lira.teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Mevcut servis arabasının vukuu melhuz tamir masraflarını karşılamak üzere 1 500 
lira tahsisat konulmuştur. 

31 Vilâj^etler taşıtları işletme masrafları : 
Benzin fiyatlarındaki ayarlama, dolayısiyle 1959 yılı için 6 500 lira tahsisat konulmuş
tur. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
İstanbul Defterdarlığı himzet arabasının 1959 yılı içinde vukuu melhuz tamir masraf
ları karşılığı ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 2 500 lira teklif edilmiştir. 

10-92 Elçilikler maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri masrafları : 
Elçilikler maliye müşavir ve mümessilliklerinin kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi 
aydınlatma, ısıtma, PTT, kira, daimî ve muvakkat vazife harcırahları gibi idare mas
raflarının tutarı olup yeniden tâyin olunacak mümessilliğin dış harcırahı ve döviz 
primleri farkı da göz önüne alınarak 290 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Basımevi masrafları ilk madde bedeli : 
Muhasebe sistemimizde yapılan ıslahat neticesi şimdiye kadar yalnız vilâyetlere gön
derilmekte olan pul, kıymetli kâğıtlar bundan böyle vilâyetlerin tasarrufu olmaksızın 
doğrudan doğruya kazalara gönderilmesi icabettiğinden her kaza ihtiyacının ayrı, ay-
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rı ambalaj edilmesi icabetmekte ve binnetice ambalaja muktazi iptidai maddelere da
ha fazla ihtiyaç hâsıl olduğu gibi bu sarfiyat geçen yıllara nazaran % 15 ilâ % 20 nis
petinde artmış olduğundan gelire müessir olan pulların fazla basımı da iptidai madde
lerin artmasına sebep olmasına ve bu ihtiyaçlar için iptidai madde olarak pul kâğıdı, mu
kavva, zamk, ecza, kalay, kurşun, boya, kapsül ve sieim gibi levazım alınmaktadır. Bu 
sebeplere binaen 1959 yılı tahsisatı 387 500 lira olarak tesbit olunmuştur. 

21 işçi ücretleri ve işletme masrafları : 
Bu maddeler Hazineye ait muhtelif* kıymetlerde harç, damga, tayyare, millî savunma 
pullariyle hariçten alman pul, cilt, baskı siparişleri münasebetiyle çalıştırılan işçile
rin yevmiyeleriyle işletmeye mütaallik kuvvei muharrike, su, benzin, yağ, gaz, tes-
hinat ve elektrik malzemesi gibi masraflar ve işçilerin iş Kanununa göre fazla ça
lışma ücretleri ödenmektedir. Ortalama 66 işçiye yevmiye verilmektedir ve ortalama 
yevmiye miktarı 11 - 12 lira tutmaktadır. Bütçe ve iktisadiyatımızdaki inkişaf pul 
sarfiyatını devamlı surette artırmakta olduğundan 1959 malî yılında devamlı suret
te pul ,tabedilebilmesi için fazla mesai yapılacağı gibi işçi adedinin artırılması, ka
lifiye elemanların ücretlerine birer miktar zam yapılması işçilere ücretli mezuniyet 
verilmesi ve saire gibi zaruretler karşısında bu tertibe 580 000 lira tahsisat konul
muştur. 

22 işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler : 
Darphane ve Damga Matbaasında çalışan işçilerin 4472, 5502, 6900 ve 6901 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek sigorta karşılığı ve yeniden alınması derpiş olunan işçj-
ler için bu tertipten yapılacak tediyeleri karşılamak maksadiyle 70 000 lira masraf 
teklif olunmuştur. 

23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları : 
Büyük kıymetleri nezdinde muhafaza eden Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 
işçiler esas itibariyle öğle yemeği için dışarıya çıkmaktan menedilmişler ise de bu 
işçilerin bâzı ahvalde yemeklerini beraberlerinde getirmedikleri cihetle dışarıya çık-
mallarına bizzarure müsaade edilmekte ve binnetice iş yerlerinden dışarıya çıkarılmaz
dan evvel işçilerin üzerleri başları aranmakta ve böylece öğle paydosu olarak işçilere 
tanılan bir saatlik zamanın bir kısmı da kaybedilmekle haklı ve devamlı şikâyetlere 
yol açmaktadır. Bu zaruretler karşısında Darphane ve Damga Matbaası işçilerine 
öğle yemeği verilmesi uygun bulunmuş olduğundan yeniden alınacak işçiler de hesabe-
dilmek suretiyle 281 işçiye yevmiye 125 kuruştan hesaplanmak suretiyle 250 iş günü 
için 85 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
•Malî mevzular üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelen yabancıların 
adedi geçen yıllara nazaran çok artmış bulunmaktadır. Bundan (başka aynı maksatla 
yabancı memlckettlerdelki'müzakereler sırasında (mahallî delegelere verilmesi ieabede-
cek ziyafetler ve memleket dâhilinde temsil dlolayısiyle yaptırılacaJk ç-elerik, verilecek 
hediyeler karşılığı olarak bu fazla 40 000 lira tahsisat konulmuştur. 

10 Beyiye aidatı : 
Bu tertipten malî yîlm 8 nci ayına kadar vulkubulan sarfiyat miktarı 3 600 000 liradır. 
1959 yılı (bütçesine de bu miktar tahsisat (konulması muvafık görülmüştür. 

20 Nispeti feanunîa ıbeHrtilmijş kesenek ve ikramiyeler : 
2897 sayılı Kanun gereğince Hayvan Vergisi yoklamalarında çalıştırılanlara Damga 
Resmi Kanunu gereğince tahsil olunan cezalar (ha'kkmda tahkikat yapanlara, 1905 
sayılı Kanun gereğince muhlbirlere verilen İkramiyelerle 3842 sayılı Kanun gereğince 
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Naıkliyaıt Resminin tahsil 've mallandıklarına yatıran nafeliye müesseseleri ve radyo 
abone ücretlerini tahsil 'eden PTT İdaresine verilecek aidat karşılığı olan fiaslın bu 
(maddesine geçen yılın sarfiyat seyrine göre 2 500 000 lira (tahsisat fconulmııştıır. 
Geriverilecek paralar : 
Hesabı "katilere nazaran bu tertipten verilen tediye 'emirleri miktarı 4 ilâ 10 miiyon li
ra 'arasında taallûk dtmekîte i®e de Vergi Usul 'kanunlariyle vergiler fkedbi (katiyet et
medikçe tahsilat yapılmaıması kabul edilmiş olduğundan (bu yıldan itibaren geliveri
lecek paraların ıtalhakjkulranun azalacağı fümidedilme'kt'edir. Bu (itibarda 1950 yılı için 
yine 8 000 000 lira teMif edilmiştir. 
Mahkeme harçları : 
5887 sayılı Harçlar Kanunu ile nispî ilân harçları % 20 den % 40 a çıkarıldığı halde 
tahsisat artışı aynı nispetlerde olmuştur. Dâvalar umumiyetle artmaktadır. Tescil dâ
vaları bu artışı çok yükseltmiştir. Bu itibarla 1959 yılı için 4 000 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 
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 şim
diye kadar muhtelif sebeplerle ödenmiyen vergilerin tediyesi için vilâyetlerden vâki 
talepler yekûnu 1953 yılında 1 000 000 lirayı,' 1954 senesinin Kasım ayında 605 851 li
rayı aşmıştır. Bir taraftan Hazineye ait gayrimenküllerin millî emlâk servislerinde sü
ratle tesbiti işine devam edilmesi ve diğer taraftan, yurdun muhtelif bölgelerinde ça
lışan tapulama komisyonlarının faaliyetlerinin artması sebebiyle Hazineye aidiyeti tes-
bit edilen gayrimenkullerin miktarının gittikçe fazlalaşması hususu göz önünde tutula
rak 1 000 000 lira tahsisatın 1959 yılı için yeteceği düşünülmüştür. 

Vergi komisyonlarının maaşlı olmıyan âzalarının huzur ücretleri ile vukuf ehli ücretleri: 
Bu tertipten vergi kanunları gereğince kurulan komisyonların gayrimuvazzaf âzalariyle 
vukuf ehli ücretleri karşılanmaktadır. 1959 yılı için 400 000 lira teklif edilmiştir. 
Satış komisyonları ile artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye 
âzalarının huzur ücretleri : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Maliye Müşavere Komisyonu huzııı ücreti : 
Muhasebei Umumiye Kanununun U'2 nci maddesi gereğince Malî Müşavere Komisyo-ıu 
ayda dört içtima yapmaktadır. Yeni teşkil olunan Vekâletler Muhasebe Müdürlerinin 
huzur haklariyle bir Raportör ücreti ele ilâvesiyle 1959 yılı için 48 480 lira teklif olun
muştur. 

Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları : 
Bu maddeye mevzu tahsisatın bir kısmı Darphane ve Damga Matbaasının basmakta ol
duğu kıymetli kâğıtların ilk madde ve baskı masraflarını teşkil etmektedir. 1959 mali 
yılında 1 513 000 liranın kifayet edeceği düşünülerek bu miktar tahsisat teklif edil
miştir. 
Menkul ve gayrimenkul malların haeiz, ilân, satış ve taşıma masrafları : 
Mahcuz malların haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyari lâzımgelen masrafın kar
şılığı olarak bu tahsisat mahcuz malın satışını müteakip satış bedellerinden tevkif oluna
rak bütçeye irat kaydedilmekte ve bu tertipteki tahsisatın sarfı hâdiselerin vukuuna bağlı 
bulunmaktadır. - Şimdiye kadar vukubulan hâdiselere göre 20 000 liranın 1959 yılı 
ihtiyacını karsılıyacağı cihetle bu miktar tahsisat teklif olunmuşutr. 
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Faiz, acyo ve para farkları : 
Mucip sebepler : 
1. Fak, acyo ve para farkları 
a) Merkez Bankası kısa vadeli avans hesabı 
1715 sayılı Merkez Bankası Kanu.ıunun 6344 sayılı Kanunla muaddel 34 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince mezkû •? bankaca cari yıl masraf bütçeleri yekûnunun 
% 15 ine kadar Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açılabilir. 1959 yılında bu avans
tan müstemirren 850 000 000 liranın kullanılacağı nazarı dikkate alınmak suretiyle hesa-
bedilen miktar, 

850 000 000 X 0,75= 6 375 000 , 
% 15 gider vergisi = 956 2̂50 

7 331 250 

b) Plasman bonoları faizi : 
Bütçe kanunlarına istinaden banka ve ortaklarının Hazineye yatıracakları paralar 
mukabilinde verilmekte olan plasman bonolarının faizi senevi % 4 dür. Halen âza
mi 250 lira olarak tesbit edilmiş olan bu salâhiyete istinaden 1959 senesinde Hazi
nece verilecek bonoların 250 000 000 lira olacağı tamin edilerek 
250 000 000 X 0,04 = 10 000 000 

17 331 250 

Para taşıma masrafları : 
Basılmakta olan ufaklık paraların malsandıkl arına ve tedavülden çekilen paraların 
da Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne gönderilmesi ye bu para taşıma mik
tarındaki artış, dolayısiyle bu masrafların karşüığı olarak 1959 yılı için 500 000 lira 
taksisat konulmuştur. 

Belirtme masrafları : 
Devlet emvalinin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tetkik ve tasniflerinde hariç
ten çabştınlacak bilirkişilerin yevmiyeleriyle belirtmece ait sair bilcümle masraf
ların karşılığı olup bu yıl Hazineye ait gayrimenkullerin mahallen tesbitine geniş 
ölçüde başlanmış bulunması sebebiyle malî yılın henüz 6 ncı ayında bu tahsisatın yarı 
miktarı sarf edilmiş bulunmaktadır. Hazinenin tasarrufu altında bulunan yerlerin 
tesbitinde 1959 yılında da aynı şekilde devam edileceğinden ve tapulama komisyonla
rının faaliyeti gittikçe genişlemekte olması sebebiyle belirtilecek Devlet malları da 
artmaktadır. Bu itibarla 1959 malî yılı için geçen yılın aynı olarak 60 000 lira tahsi
sat konulması zaruri görülmüştür. 
Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları : 
Bu maddenin mevzuunu Devlete ait emvalin tescil, tahmin, ilân, idare, satış masraf-
lariyle 5237 sayılı Belediye Gelirleri, 2613 sayılı Kadastro ve tapu takriri ve 5602 sa
yılı Tapulama kanunlarına göre tahakkuk etmiş ve edecek hare ve resimler ve sa
hipsiz malların idaresine mütaallik çeşitli giderler ve memur konutları masrafları teş
kil etmektedir. 1958 malî yılın ilk altı ayında bu masraflar için 1 328 452 lira 
sarf edilmiştir. Geri kalan miktarı sene sonuna kadar kifayet edeceği anlaşılmış ol
duğundan 1959 malî yılı için de 1500 000 lira teklif olunmuştur. 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği masraflar : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Ban
kasına yapılacak ödemeler : 
3242, 5254, 6182 sayılı kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
dağıtılan yemeklik ve tohumluklardan mütevellit alacaklarda müddet içinde tahsil 
olunamaması dolayısiyle mals andıklarına devrolunan senetler hakkında banka ile 
yapılan muhabere sonunda 1 . 8 . 1957 den 31 . 7 . 1958 tarihine kadar malsan-
dıklarma devredilen senetler muhteviyatının masraf ve faizleriyle 34 300 000 liraya 
baliğ olduğu anlaşılmış ve 1959 yılında bütçeye bu miktar tahsisat konulmuştur. 

5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı : 
5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar mucibince, 2510 sayılı tskân Kanununun 27 nci mad
desine göre, sahipleri tarafından tasfiye edilmediğinden dolayı Hükümetçe satılan ve
yahut sahipleri veya Hükümet tarafından tasfiyesi icabettiği halde tasfiye edilmiyen 
ve fakat tevzie tâbi tutulan arazi ile 1505 sayılı Kanuna göre mahallî hükümet eliyle 
alınıp dağıtılan araziye mukabil, 1944 yılı Arazi Vergisine matrah olan hizmetin 4 
misli üzerinden hesaplanmak suretiyle verilecek bedel farkları bu fasla konulan tahsi
sattan karşılanmaktadır. 1958 malî yılı içinde yalnız 6093 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sine göre tahakkuk ettirilen 112 172 liradan, bütçenin bu faslına mevzu tahsisatın ade-
mikifayetine mebni 100 000 lirası ödenmiş bakiye 12 172 lirası ödenememiştir. Yine bu 
malî yıl içinde 6093 sayılı Kanunun aynı maddesine göre tediyesi talebedilen para mik
tarı 353 000 lira raddesindedir. Buna göre 1959 malî yılı içinde bu fasıldan yapılacak 
tediye miktarı düyuna kalan 12 172 lira ile birlikte ceman 365 172 liraya baliğ olmak
tadır. Gerek 5420, gerek 5826 sayılı kanunlara göre 1959 malî yılı içinde de bâzı ta
lepler vukubulacağı nazarı itibara alındığından 5420, 5821 ve 6093 sayılı kanunlara gö
re tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek paralar karşılığı olarak 1959 bütçesine 400 000 li
ralık tahsisat konulması zaruri görülmektedir. 

Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma masrafları : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

İstihbarat arşivlerinin ıkurulmasiyle ilgili her çeşit masraflar : 
EvrveNki seneler bütçelerine Konulan tahsisatla istihbarat arşivlerinin bir ikısım ihtiyâç
ları karşılanmış ise de 1957 yılında yeniden kurulan Kambiyo îstiihbaralt Arşivi tesisi 
ve (tediye muvazenesi (hesaplarının ilmî surette tertibi için lüzumlu makuıa karteks, 
kartotek» ve saire gibi çeşitli malzemeler mubayaası ile açılacak kurslara ıgetirileeek-
lerin harcırah, ve yevmiyeleriyle diğer her türlü masrafları karşılamak üzere ve 
100 000 lirası Gelirler "Omum Müdürlüğü, 100 000 lirası ise Hazine Umum Müdürlüğü 
ihtiyacı olarak 1959 yıiı (bütçesine 200 000 lira, tahsisat konulmuştur. 

6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu 'karşılığı : 
6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek sigorta fonu 
karşılığı olarak geçen yılın <aynı 100 000 lira teklif edilmişitir. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Müdafaa fonu karşılığı : 
7126 sayılı Kanunun 36 ve 87 nci maddesinin (A) fıkrası gereğince Sivil Müdafaa hizmet
lerinin îtedrviri için gerekli ilâç, malzeme ve teçbizat ve sair ihtiyaçları 'karşılamak 
üzere açılacak fona yattırılmak üzere Devlet Gelir Bütçesi âdi varidatının binde biri 
nispetinde tahsisat konulmuştur. 
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v Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi 'hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül 'edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve <bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imhası hakkımdaki 6696 'sayılı Kanun 
ile bu kanuna istinaden tanzim ve 13 . IX . 1967 tarihli 9438 sayılı Kararla meriyete gi
ren Arşiv Nizamnamesi esasları dâhilimde teşekkül etmiş (Vekâlet Arşiv Merkez Ko
misyonu ile 'vilâyet şuibe komisyonlarında) vazife görecek memur ve uzmanların yev
miye ve ücretleriyle arşiv arnîbarlarında çalıştırılacak memur ve hizmetliler için yaptı
rılacak iş elbisesi ve bu işlere ımütaallik tekmil masraflar karşılığı olarak yeniden açılan 
bu fasla '500 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Vekâletimiz hesabına Siyasal 'Bilgiler Fakültesinde (okutulan ve (okutulacak öğrencile
rin 150 lira hesabiyle (bursları karşılığı olarak 171 850 lira teklif olunmuştur. 

.10 Satına'kııa ve labtone : 
Gazete ve diğer matbualar fiyatlarındaki artış göz önüne alınarak 1(959 yılı için 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Kâğıt ve baskı işlerine ait fiyat ayarlamaları dolaynsiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Malî vesika ve •eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar : 
Maliye tarihimizin vücuda getirilmek üzere buna mehaz (olabilecek vesika ve eserlerin 
toplamı ve Ibir araya getirilmesi tertip, tanzim ve tasnifi için 1959 yılı içinde 10 000 
lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

40 Malî kanun ve kararların tabı masrafları : 
Malî kanun ve kararların yeniden teyhidblunarak bastırılması gerekmiş ve buna ait 
masrafları karşılamak üzere 80 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Bâzı kanun, /karar ve hükümlerinin derlenmesi ve tasnifi ve tabı için gereken her çe
şit masraflar : 
Bütçe kanunları ile Hazine ve kambiyo muamelâtına mütaallik mevzuatın tek metin 
hallinde toplanarak teşkilâta tevzi işleri ile mütedavil ve sabit sermayeli müesseseler 
muamelâtına mütaallik mevzuatın revizyon ve tasnifi ve Hazine ve bütçe tatbikatların
dan doğan eşhas (borçlarının merkezileştiriltmesi, tahsil, nispet ve süratinin artırılması 
için lâzımgelen tedbirlerin ittihazı ve Emekli Sandığı Kanununa göre maliye memurla
rının geçmiş hizmet devirlerinin yapılmasına ve emeklilik fişlerinin tanzimi zımnın
da çalıştırılacaklara verilecek fazla mesai ücretleri ve diğer her çeşit masraflara kar
şılık olmak üzere 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Staj masrafları : 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları 

ile başka her çeşit masrafları : 
4489 sayılı Kanuna göre Avrupa, İngiltere, Amerika'ya gönderilecek memurlara gidiş 
yolluklariyle staj tahsisatı farklarını karşılamak üzere 86 400 lira teklif olunmuştur. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
M. S. A. Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderilecek vekâlet 
memurlarının yollukları karşılığı olarak 87 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 



- w a -

Düşünülemiyen masraflar : 
Bu tahsisat Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 ncu maddelerine göre Vekiller 
Heyetinden karar alınmak^ suretiyle sarf olunmaktadır. Faslın adından da anlaşıla
cağı üzere bütçenin hazırlanması sırasında düşünülemiyen ve binnetiee bütçede ter
tibi bulunmıyan hizmetlerin karşılığı olup miktarı hâdiselerin zuhuruna bağlı bu
lunmaktadır. Her sene olduğu gibi bu yıl da 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

ihtiyat tahsisatı : 
Bütçe Kanununa bağlı (F) cetveli gereğinee vekâletlerin geçen ve eski yıllar borç
ları ile mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş ve tertiplerinde 
tahsisatı olmıyanlara aktarma yapılmak suretiyle kullanılmakta olup bu yıl da 240 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Kurs ve okullar umumi masrafları : 
Maliye Okulu ve kursu umumi masrafları : 
Maliye Meslek Okulunun 1958 -1959 ders yıllarına ait öğrencilerle kurs öğrencilerinin 
bütçeye bağlı (R) cetvelinde yazılı yiyecek, giyecek, harçlık kitap, defter ve saire 
tedris malzemesi, sıhhi ihtiyaçlar, tedavi ve ilâç, spor malzemesi, yoUuklariyle diğer 
ihtiyaçları karşılığı ve okulun tesis masrafları için bu tertibe 750 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 
Gelir Vergisi kursları umumi masrafları : 
1952 yılından beri muhtelif vilâyet ve kazalarda açılan bu kurslar 1959 Malî yılında 
da devam ettirileceğinden 1959 bütçesine geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

3025 sayılı Kanun gereğince Denizcilik Bankasının Van Gölü İşletmesi zararları 
karşılığı : 
3025 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden Van Gölü İşletmesinin 1957 zararı 
karşılığı olarak tahakkuk eden ve Denizcilik Bankasına ödenmesi gereken 790 554 
lira tahsisat konulmuştur. 
Muhasebe makinalarmm her türlü bakını masrafları : 
Muhasebe makinalarmm bakım ve tamir masrafı olarak bütçenin (A/2) cetvelinin 751 
nci faslında bulunan bu tahsisat daire hizmetlerini ilgilendirdiği cihetle bu kısma alın
mış ve 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Bütçenin tanzimi sırasında miktarı katı olarak bilinmesi mümkün olmıyan bu tertibe 
ihtiyaç nispetinde ödenek konulması imkânsız bulunduğundan sene içinde tahsisat ye
tişmediği takdirde Bütçe Kanununun bu hususta verdiği salâhiyete istinaden cari yıl 
bütçesindeki borcun taallûk ettiği tertipten karşılığı tenzil edilmek ve bu fasla aktar
ma yapılmak suretiyle tahsisat temin olunmakta ve bu sebeple tahakkuk eden borç 
ödenmektedir. Bu itibarla 1959 yılı için geçmiş yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak 
400 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Eski yıllar borçları : 
1954 - 1957 yılları borçları : 
1928 - 1953 yılları borçları : 
Bu hususta 501 nci fasılda izahat verilmiştir. Bu itibarla eski yular borçları fasıl tah
sisatı sarfiyat seyrine göre 1959 yılı için 200 000 lirası 10 ncu maddeye ve 10-000 lirası 
da 20 nci maddeye aidolmak üzere 210 000 lira teklif edilmiştir. 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yardım : 

Vakıflar Umum Müdürlüğüne yardım : 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler hademe ücretleri farkı için : 
7044 sayılı Kanunla devrolunan eski eserlerin tamir ve ihyası iğlerinde çalıştınlaeak 
geçici hizmetliler için : 

Ankara Üniversitesine yardım : 

istanbul Üniversitesine yardım : 

İstanbul Teknik Üniversitesine yardım : 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğine* Karayolları Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler : 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne yardım : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu kurumların masraflariyle gelirleri arasındaki 
farkın karşılanması için Maliye Vekâleti bütçesine tahsisat konulmakta ve yıl içinde bu 
teşekküllere ödenmekte olup bunlar hakkındaki izahat kendi bütçelerine ait gerekçede 
mevcut bulunmaktadır. 

6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 

6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
13 . VII . 1956 tarihinde kabul edilen 1 . I I I . 1957 de yürürlüğe giren 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununda mevcut nispet ve hükümler göz önünde tutularak 1959 malî yılın
da akar yakıtlardan alınacak İstihsal Vergisinden 150 000 000 lira gelir sağlanacağı 
hesaplanmıştır. Aynı kanunun 46 ncı maddesine göre sağlanacağı hesaplanan 150 000 000 
lira akar yakıt istihsal Vergisinden % 22 nispetinde 33 000 000 liranın vilâyet özel 
idarelerine ve % 8 nispetini teşkil eden 12 000 000 liralının da belediyelere tefriki 
icabetmektedir. 

Belediye hastaneleri umumi masraflarına yardmı : 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti tarafından teklif edilen bu tahsisat mezkûr vekâ
letin işarile belediye hastanelerine tevzi olunmaktadır. 1959 yılı için 400 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yardım : 

Darülacezeye yardım : 

Kızılay Kurumuna yardım : 

Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım : 

Darüşşafakaya yardım : 

Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım : 

Musevi Hastanesine yardım : 

Balıklı Rum Hastanesme yardım : 

Yedikule Ermeni Hastanesine yardım : 

Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine yardım : 
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624 istanbul Esnaf Hastanesine yardım .-

625 Sağır, Dilsiz ve Körler derneklerine yardım : 
10 Ankara'daki Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Demeği Genel Merkezine : 
20 Diğer derneklere : 

626 Şehitlik imar Derneğine yardım : 

627 Kazı işleri için Türk Tarih Kurumuna yardım : 

628 Türk Hukuk Kurumuna yardım : 

629 Türk Coğrafya Kurumuna yardım : ı 
Bu cemiyet ve derneklere bütçe imkânları nispetinde gerekli yardım tahsisatı konulmuş 
ve yardım mevzuu kalmıyanlar da çıkarılmıştır. 

630 Bâzı milletlerarası derneklere yardım : 

631 Milletlerarası Kızılhaç Kurumuna yardım : 

.632 Göçmenlere Yardım Demeği Umumi Merkezine : 

633 Ankara Belediyesine yardım : 

634 Mevlâna Celâlettini Rumi'nin türbesi etrafının tarh ve tanzimi için Konya Belediye
sine : 
Bu cemiyet ve derneklere bütçe imkânları nispetinde gerekli yardım tahsisatı konmuş 
ve yardım mevzuu kalmıyanlar da çıkarılmıştır. 

^ 636 Muhtelif turizm teşekküllerine yardım : 

637 Marifetname Müellifi İbrahim Hakkı'nm Tellö'deki türbesinin tamir ve ihyası için ku
rulan derneğe : 

638 Kırkpınar güreşleri için, Edirne Belediyesine yardım : 

639 Ankara Orduevine yardım : 

640 Adana'daki Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyetine yardım : 
Bu cemiyet ve derneklerden bir kısmına bütçe imkânları nispetinde yardım yapılmış 
olup yardım mevzuu kalmıyanlar tenzil edilmiştir. 

641 6085 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 

642 6085 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak^ödemeler : 
1959 malî yılında trafik resimlerinden 16 000 000 lira, trafik harçlarından 30 000 lira 
ve trafik cezalarından ise 500 000 liraki, ceman 16 530 000 lira gelir elde edileceği 
tahmin olunmuştur. 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin (D) 
fıkrasına tevfikan elde edileceği tahmin olunan bu gelirlerden % 10 nispetindeki 
1 653 000 lirası hususi idarelere ve % 25 nispetindeki 4 132 500 lirasının da belediye
lere tefriki lâzımgelmektedir. 

645 Veysel Karani türbesi ve camiinin tanzimi için Veysel Karani Türbesi Tamir Derneğine: 

646 Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneğine : 

647 Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna : 
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648 Şehit makberlerinin tamiri için Edirne Belediyesine : 

649 Eski Muharipler Birliği Genel Merkezine : 

650 Kayseri Darülşifasınjn tamiri için Kayseri Belediyesine yardım : 

652 Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine yardım : ' 

653 Et ve Balık Kurumuna yardım : 

654 Türk Belediyecilik Derneğine yardım : 
Bu cemiyet ve derneklerden bir kısmına bütçe imkânları nispetinde yardım yapılmış 
olup yardım mevzuu kalmıyanlar tenzil edilmiştir. 

655 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne yardım : 
6686 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrası gereğince tahsisat konulmuştur. 

657 Göz Bankası Derneğine yardım : 
Diğer dernekler gibi yardım yapılmaktadır. 

658 Ege Üniversitesine yardım : 
Ege Üniversitesinin câri masraflarına yardım olarak konulmaktadır. İzahatı kendi büt
çesine ait gerekçe ve fişlerde mevcuttur. 

659 Çocuk Dostları Derneğine yardım : ' . ' . . . . , 
Diğer dernekler gibi yardım yapılmaktadır. • 

660 İstanbul Zeynep Kâmil Hastanesine yardım : 
f Diğer dernekler gibi yardım yapılmaktadır. 

661 İstanbul Belediyesine yardım : 
İstanbul Belediyesine «yardım maksadiyle konulmuştur. 

662 Kurulacak olan Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti ile Koordinasyon Vekâletlerinin her 
türlü masrafları (Bu tahsisatı mezkûr vekâletler başlıkları altında yeniden açılacak ter
tiplere aktarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir.) : 
Kurulacak olan Basın - Yayın ve Turizm Vekâletiyle Koordinasyon Vekâletinin mas
rafları karşılığı olarak 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

663 Tevzin, tanzim ve teşvik karşılıkları : 
10 6747 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin (D) fıkrası gereğince Şeker Şirketine yapılacak 

ödemeler : 
20 K. 907 sayılı Kararla ihdas olunan tevzin fonu açığı karşılığı : 
30 K. 1001 ve 1066 sayılı kararlar gereğince tütün ekicilerine ödenecek primler : 

Yeni iktisadi istikrar programı gereğince bunların başka kaynaklardan karşılanması der
piş olunduğundan bu sene tahsisat teklif edilmemiştir. 

664 6987 sayılı Kanun gereğince Petrol Dairesi Reisliğine yapılacak ödemeler : 
6987 sayılı Kanun gereğince Petrol Dairesine ödenecek olan 1 107 188 lira tahsisat ve 
bu dairenin masraflariyle gelirleri arasındaki farkı teşkil etmektedir. Buna ait izahat 
kendi bütçesi gerekçesinde mevcut bulunmaktadır. 
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Çanakkale Âbidesinin ikmâli inşaatı için yardım : 
Yardım maksadiyle konulmaktadır. 
Yardımsevenler Derneğine : 
Türk Yardımsevenler Derneğine bir yardım olmak üzere konulmuştur. 
Maliye Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına (Memur ve müs
tahdemleri öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) : 
öğle yemeklerini dairede evlerinden getirdikleri veya dışarıdan tedarik ettikleri 
gayrikâfi gıdalarla temine çalışan memur ve müstahdemlerin bir taraftan sıhhat
lerini korumak diğer taraftan randımanlarını artırmak ve aynı zamanda disiplini 
temin etmek maksadiyle 1957 yılı Eylül aynıdan itibaren Maliye Vekâleti Memur 
ve Müstahdemleri Yardım Sandığı tarafından bir yemek servisi ihdas edilmiştir. 
Cumartesi, Pazar ve tatil günleri hariç diğer günlerde yalnız mütevazı bir öğle 
yemeği veren bu serviste memur ve müstahdemlerden yemek bedeli olarak bir lira 
alınmakta ve maliyetinin düşürülmesi için servisin birçok hizmetleri memur ve 
müstahdemler tarafından münavebe ile ücretsiz olarak görülmektedir. İttihaz olu
nan her türlü tedbire rağmen yemekbedellerinin alman bu bir lira ile karşılanması 
mümkün olmamış alman bedelin artırılması halinde ise yemek yiyen bine yakın me
mur ve müstahdemler ekseriyeti teşkil eden küçük ücretlilerin bu servisten istifade 
edebilmesi gibi asıl maksadın dışında bir halin husule geleceği neticesine varıl
mıştır. Bu itibarla ihdasından itibaren ümidedilen faydaları yakînen müşahade 
edilen servisin idame ettirilmesi için Cemiyetler Kanununa göre teşekkül etmiş bu
lunan mezkûr yardımlaşma sandığına münhasıran bu servis hizmetlerine sarf edil
mek üzere bütçeden de bir miktar yardım yapılması muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Yatırımlar 

1 - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Bu fasla mevzu olan tahsisatla bütün Maliye, kaza ve vilâyette hükümet konakları 
mülkiyeti Hazineye aidolup maliye teşkilâtına veya bütçelerinde 7Öİ nci fasıl bıılun-
mıyan vekâletlerin merkez ve taşra teşkilâtına tahsisli vekâletler binaları ile resmî 
daireler tamir edilmektedir. 1958 malî yılı bütçelerinde tamir tahsisatı bulunmadı
ğından vekâletimiz bütçesindeki tahsisattan tamir. olunan vekâlet ve daire binaları 
şunlardır : Başvekâlet, Şûrayı Devlet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü, Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret vekâletleri. Halen 
hükümet konağı olarak kullanılan binaların mühim bir kısmı 40 - 50 sene evvel ya
pılmış olup ekserisi ahşap veya yan ahşap eski binalardır. Yani hükümet konakla
rının bütçe imkânları ile inşaatlarına hız verilmiş olmakla beraber ihtiyacın pek 
fazla olması muvacehesinde eski ve gayrimüsaitdahi olsa mevcut binaların daha bir 
müddet istimalleri zaruri olduğundan bunların 2 - 3 senede bir tamir olunmasına tah
sisat imkânları nispetinde yapılışlarına uygun olarak kagir veya betona tahvil edil
mesine katî lüzum vardır. Diğer taraflar tamamiyle kagir ve beton binalarda da 
kullanmadan mütevellit dam aktarılması, badana, sıhhi tesisat, elektrik ve saire 
tamiri gibi idame masraflarına ihtiyaç hissedilmektedir. 1958 malî yılının ilk 6 ncı 
ayının nihayetinde bu fasla mevzu tahsisatın tamamı taahhüde bağlanmış ve halen 
vilâyetlerden vâki olan taleplerin en önemlilerinin karşılanabilmesi için 300 000 li-
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ralık tahsisat münakalesi teklif edilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan tamirat için 
lüzumlu çimento, demir kereste ve saire gibi inşaat malzeme fiyatlarında 1950 yılına 
nazaran bir hayli değişiklik vuku bulmuş olduğundan 1959 yılı bütçesine onanın tah
sisatı için asgari 5 000 000 lira tahsisat konulması gerekmektedir. 

Makina, alet ve malzemeler onarımı: 
Damga Matbaası için : 
Mubayaa edilecek olan yeni makinaların faaliyete geçmesine kadar devam edecek olan 
müddet zarfında hayli yıpranmış bulunan eski makinaların tamiri ve bâzı kısımlarının 
yedek parçalarla tebdili ve bu suretle bir müddet daha faaliyette- bulunulmasını teinin 
etmek üzere geçen yılın aynı olarak 17 500 lira teklif edilmiştir. 
Darphane için : 
Darbiyatta kullanılan makinaların icabı halinde derhal faaliyete geçebilmesi için bu yıl 
başlamış olan revizyona önümüzdeki sene içinde de devam'edileceğinden geçen sene 
olduğu gibi 20 000 lira teklif edilmiştir. 

İstimlâk ve satmalına masrafları : 
İmar plânlarına göre inşaatı mutasavver resmî binalara ayrılmış sahaların istimlâk ve 
satınalmması için konulan bu tahsisata 1959 yılında ihtiyaç kalmadığından teklif ya
pılmamıştır. 

Millî Emlâk tefevvüz ve satınalma masrafları : 
Bu fasıldan 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun gereğince 
yapılacak tefevvüzler ile Hazine ile hisseli gayrimenkullerden bâzıları hakkında eşhas 
tarafından açılan izalei şüyu dâvaları neticesinde vâki satışlara Hazine hakkı korun
mak üzere iştirak edilip satın alınanların bedelleri ve yeniden inşa edilecek hükümet 
konakları ve Maliye daireleri arsalarının .satınalma bedelleri karşılanmaktadır. Diğer 
taraf tam 24 . VI . 1957 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Muvazenei Umumiyeye 
dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki kanun ile hükümet konaklan ve sair Maliye binaları için senelik tediye miktarı 
16 000 000 lirayı geçmemek şartiyle 80 000 000 liraya kadar gelecek yıllara sâri taah
hüde girmek yetkisi Nafıa Vekâletine verilmiştir. Bu para ile yapılacak Hükümet ko
naklan ile sair binaların imar plânları ile belli edilmiş arsalann şimdiden rızai şekilde 
temin edilmesi zaruri görülmektedir. Bu sebeple 6183 sayılı Kanunla-yapılacak tefev
vüzler de dâhil olmak üzere inşa olunacak Hükümet konaklan arsalarının temini için 
asgari 2 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilen kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bono
lardan 1959 malî yılı içinde vadeleri geleceklerin itfa karşılığı olarak bu fasla 685 500 
lira tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar için İstanbul Teknik Üniversitesine : 

Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine : 
\ 

Yatınmlar için Ankara Üniversitesine : 

Yatınmlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar kısmında 
yer alan ve kendi gelirleri ile karşılanamamış bulunan bir kısım hizmetler için veril-
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mekte olan bu tahsisatlar hakkında daha geniş izahat ve yapılacak işlerin müfredatı 
bu dairelere ait bütçelerde yer almış bulunmaktadır. 

6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığına : 
6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince hisse senetleri karşılığı ola
rak her sene 10 000 000 lirayı geçmemek üzere 30 000 000 liraya kadar Hazinece nak
den tediyede bulunulması kabul edilmiş bulunduğundan 1959 ylıında 6 000 000 lira ko
nulmuştur. 

Yatırımlar için Devlet Haha Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne : 
izahatı ve gerekçesi kendi bütçesinde yer almaktadır. 

Darphane için alınacak makina ve aletler : 
Darphanede mevcut makinalarm bozulmuş bulunan aksamının değiştirilmesi ve döküm
hanesinin ıslah edilerek modern bir hale getirilmesini teminen 1959 senesinde muba
yaa olunacak makinalar ve aletler için 1 250 000 lira konulmuştur. 

Vekâlet servisleri için satmalmaeak muhtelif makina ve arşiv malzemesi ile ilgili her 
çeşit masraflar : -
Vekâlet muhasebe makinalarının yedek malzemesi ve sair levazımatı için 170 000 lira 
konulmuştur. 

4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna: 
4604 sayılı Kanunla Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 000 000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bu sermayeye mahsuben 1959 malî yılında ödenmek üzere 1 000 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına : 
6617 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğin
ce 1959 yılı teklif bütçesine 21 056 706 lira tahsisat konulmuştur. 

3202 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince ihtiyat sermayesi olara/k Ziraat Ban
kasına : 
Ziraat Bankasına ihtiyat sermaye olarak ödenmektedir. 

5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince milletlerarası para fonu müessesesi İmar 
ve Kalkınma Bankasına : 
5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden milletlerarası para fonu müessesesiyle 
milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına iştirak hissesi karşılığı Hazinece avans öde
nen ve gelecek yıllar bütçesine konulacak tahsisatlara mahsubedilmesi gereken avansların 
mahsubu bitmiş olduğundan 1959 yılında tahsisat konulmamış ve fasıl kaldırılmıştır. 

6400 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne : 
6400 sayılı Kanunla teşekkül eden Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü sermaye
sine mahsuben her yıl Devlet Bütçesinden yapılması lâzımgelen yardım olup bu 
yıl 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5591 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince sermayesine mahsuben Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna : 
5591 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) fıkrası gerelince Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurumu sermayesinin Maliye Vekâleti Bütçesine her yıl konulacak tahsisatlarla 
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takviyesi icabetmektedir. Bu itibarla 1959 yılı Bütçesine 20 000 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

6143 sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına : 
6143 sayılı Kanun hükümleri gereğince her sene tahsisat konulmaktadır. 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler : 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 2 numaralı bendi gereğince akar yakıtlardan 
İstihlâk Vergisi, 3 numaralı bendi mucibince 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerlerin
den alınan Yol Vergisi, 4 numaralı bendi mucibince akar yakıtlardan Gümrük resim
lerinden Hazinece cibayet olunan ve Gelir bütçesine iradedilen miktarların karşılığı 
aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne verilmek üzeıe 
her yıl gelir tahminleri tutarının da Maliye bütçesine tahsisat konulması icabetmekte
dir. Yıl sonunda sağlanan gelir bütçesine konulan tahsisattan fazla veya noksan ol
duğu takdirde bu miktarın ertesi yi! tahsisatı hesabında nazarı dikkate alınması ge
rekmektedir. Buna göre 1959 yılı için 78 825 599 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. 1959 yılı için 528 884 106 lira tahsisat konul
muştur. 

Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçeli olan bu teşekkülü bütçesinin yatırımlar kısmında yer alan ve kendi ge
liri ile karsılanamıyan hizmetler için verilmekte olan .bu tahsisat hakkında daha geniş izahat 
ve yapılacak işlerin dökümü bu daireye ait bütçede yer almış bulunmaktadır. 1959 yılı 
için 479 805 001 lir?, teklif edilmiştir. 

E t ve balık tesisleri için Et ve Balık Kurumuna : 
1955 yılı İktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesinde yer almış bulunan bu tahsisat 1956 yı
lında vekâletimiz bütçesine alınmış ve 1959 yılı için de 3 000 000 lira tahsisat konul
muştur. 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Orman Umum Müdürlüğüne : 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince umumi bütçeden yardım ola
rak asgari miktar 2 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

6845 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Halk Bankasına : 
Halk Bankasına sermaye yardımı olarak 7 000 000 lira konulmaktadır. 

yatırımlar için Ege Üniversitesine : 
İzahatı kendi Bütçesi gerekçesinde verilmektedir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Dernekler ve köyler tarafından inşa, tamir ettirilecek hayrata yardım için : 
7044 sayılı Kanunla devrolunan eski eserlerin onarımı için : 
Bu hususta gerekli izahat Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesinde yer almış bulun
maktadır. 



— 170 — 

Ankara'da yapılacak Yurt Sitesi inşaatına yardım : 
Ankara'da yapılmakta olan öğrenci yurdu sitesi inşaatına yardım olarak konulmuştur. 
6327 sayılı Petrol Kanununun 5 nci maddesi gereğince taahhüt olunan (B) grupu his
se senetleri için yapılacak ödemeler: 
6327 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(B) grupu hisse senetlerinden 10 750 000 liralık kısmı Hazinece taahhüdedilmiş olup 
bunun '% 50 si tediye edilmiştir. Bu hisselerin tediye edilmemiş kısmının % 50 den 
% 80 e çıkarılması hususu Türkiye Petrolları Anonim Ortaklığı İdare Meclisince 
karar altına alınmış olup 1958 yılı bütçesinde her hangi bir tahsisat olmadığından 
ödeme yapılamamıştır. Bu sebeple 10 750 000 liranın % 30 unu teşkil eden 3 225 000 
liranın tediyesini teminen 1959 yılı bütçesine bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

DEVLET BORÇLARI 

İkinci 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 borçlan bütçesine konulan 79 431 200 lira 
tahsisat 1954 yılına kadar devam ettirilmiştir. 
1954 yılında yürürlüğe giren 6216 sayılı Kanunla, muhtelif sebeplerle maaşları kesi
len kız çocuklarına iadeten maaş tahsisi ve 6241 sayılı Kanunla da 1. I I I . 1954 tari
hinden itibaren emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına zam yapılması kabul edilmiş ol
ması ve 1956 yılı içinde yürürlüğe giren 6740, 6745, 6795, 6800 ve 1958 yılında yü
rürlüğe giren 7134 sayılı kanunlarla da halen maaş tahsis muamelelerinin devam 
etmekte bulunması ve 6676 sayılı Kanunla ödenmekte olan 3 maaş nispetindeki tah
sisat dolayısiyle 1959 yılı bütçesi için (Sene içinde gelecek terkinler de göz önünde 
tutularak) 133 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıklariyle vatani hizmet tertibinden ödenen aylıklarda yapı
lacak değişikliklerin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak 50 000 000 
lira konulmuştur. , ,. 

Vatani hizmet karşılığı aylıklar : 
Aylıklar : 
Ağustos 1958 sonu itibariyle ve bağlı (O) cetveline göre bir aylık vatani hizmet aylığ-
toplamı 67 538,09 lira ve seneliği 810 457,08 liradan ibaret olup 6676 sayılı Kanunla 
verilecek 3 maaş nispetindeki tahsisat ile birlikte 1959 yılında bağlanması muhtemel 
maaşlar da nazara alınarak 1959 yılı bütçesi için 42 194 lira noksaniyle 1 033 072 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 
4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı : • 
4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu tertipten aylık alanların ayda 5 lira 
hesabiyle tediyesi icabeden çocuk zammının tediyesine esas olmak üzere mahallinden ge
tirtilen beyannamelerle zamma müstahak çocuk sayısmm 17 den ve bunlann tediyesi 
icabeden zammın da 1 020 liradan ibaret olduğu anlaşıldığından 1959 yılı bütçesi 
için 1 020 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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Malûllerin- mülga 551 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmiş arazi bedelleri : 
Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı Kanun, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 133 ncü maddesiyle 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı
rılmış ise de, sözü geçen kanunun yürürlükte bulunduğu sırada 200 er liralık araziye 
müstahak oldukları resmî senetlerine işaret edildiği halde henüz bu arazi haklarımı 
almıyan 5 ve 6 ncı dereceden mevcudolan 1314 malûllerin istihkakları 6658 sayılı Ka
nunla 1 000 er lira olarak ödenmek suretiyle tasfiyesine başlanmış ise de, mezkûr ka
nuna müsteniden mahallî malsandıklarınca müracaat edenlerden muamelelerinin tekem
mül ettirilememesinden ,ve adresleri malûm olmıyanlara tebligat yapılamamasından do
layı istihkakları ödenemiyen 137 malûl er için 137 000 lira tahsisat 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 ayakları ile 66 ncı maddenin (Ç) fşkrasma 
tevfikan vazifeden mütevellit vefat eden iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlanacak 
aylıkları karşılamak üzere genel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının % 1 niin Emeldi 
Sandığına ek sermaye olarak ödenmesini teminen 1959 yılı bütçesi için 8 400 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 
2. 28 nci madde ıgereğdnce ödenecek yönetim giderlerinden Haizine payı : 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince yönetim gider
lerinden Haziine payı olarak Sandığa ödenecek para için 1959 bütçesine konulacak tah
sisata esas olmak üzere yönetim giderlerinden Hazine payı miktarı Sandıktan sorulmuş, 
cevaben alınan 3 . X . 1958 tarik ve Mer. 32-26 sayılı yazıda yönetim giderlerinden 
Hazine payının 4 846 072 liradan ibaret iolacağmm tahmin edildiği . (bildirildiğinden 
1959 senesi bütçesi için bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 
3. 65 nci madde gereğince harib malûllerine yapılacak yardımlar : 
Harb malûllerinin 'eksilen vücut organlarının son usûllere göre yapılması mümkün 
sunileri ile tamamlattırılması ve tamir ettirilmesi ye yenilerinin yaptırılması, yurt dı
şında yapılacak tedavi masrafları karşılığı olmak üzere 1958 bütçesi ile alman 10 000 
liradan Ağustos 1958 sonuna kadar 3 812,70 lira sarf edilmiş ise de kalen ita emrine 
bağlanacak 7 500 lirayı mütecaviz fatura mevcudolup sene sonuna kadar gelecekler de 
nazara alınarak 1959 yılı bütçesi için 12 000 lira fazlasiyle 22 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 
4. 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri : 
Fiilî hizmet müddetleri 25 - 30 seneyi doldurmuş bulunanlara emekli, ikramiyesi olarak 
ödenmek üzere 1958 senesi bütçesine konulan 10 000 000 lira tahsisattan Ağustos 1958 
sonuna kadar 1 893 179 lira T. C. Emekli Sandığına ödenmiş olup halen tediyesi icabe-
den 4 522 321 liralık fatura mevcudolup sene nihayetine kadar gelecek fatura bedelleri
nin 4 584 500 lira ile karşılanacağı düşünüldüğünden bu senedeki artış nazara alına
rak 1959 yılı bütçesi için 1 000 000 lira fazlasiyle 11 000 000 lira teklif edilmiştir. 
6. 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhur Başkanının emekli aylıklarının, vazifeden mütevellit harbde malûl olan 
erlere bağlanacak aylık ve harb zamları ile subay ve askerî memurlardan harbde mâ- . 
lûl kalanlara sandıkça verilecek harb malûllüğü zamlarının ve bunlardan Ölenlerin dul 
ve yetimlerine bağlanacak aylıkların ve Kore şehitlerinin dul eşleriyle kız çocuklarından 
evlenecek olanlara verilecek iki senelik evlenme ikramiyesi karşılığı olarak 1958 yılı 
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bütçesine konulan 2 500 000 liraya karşı Eylül 1958 sonuna kadar 1 469 363,52 lira 
T. C. Emekli Sandığına ödenmiş olup halen elde tediyesi ieabeden 583 684,39 liralık fa
tura mevcut bulunduğundan ve sene nihayetine kadar gelecek fatura bedelleri de göz 
önünde tutularak 1959 yılı bütçesi için 1 020 000 lira fazlasiyle 3 520 000 lira tah
sisat teklif olunmuştur. 
6. Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 ııci maddeler gereğince yapılacak ödemeler: 
A) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda bulunan muvazzaf ve ge
dikli subaylarla askerî memurlardan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
bağlanacak olanlara fiilî hizmetlerine eklenecek müddetlerin her ayı için o tarihte kese
neğe esas olan aylıkları tutarının % 10 -u, 
B) Keza bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte polis meslekinde bulunanlarla 6 - 12 
nci meslek derecesinde olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, 
âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî" hizmet müddet
lerine eklenecek müddetlerin 15 nci maddenin son fıkrası esasına göre aylıkları tu
tarının % 10, 
G) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1946 tarihi ile 5434 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihi arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere 
geçenlerin bina ve arazi vergisi memurlarının, Harb Okulu öğrencilerinin ve diğer 
okullar öğrencilerinin hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplana
rak Hazinece sandığa ödenecek paralar, 
Ç) Geçici 1 ve 2 nei maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili vazifede bulunanlardan 
geçen hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanların bu 
hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye. göre hesaplanacak paralar, 
D) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (Harb, Esaret Millî Mücadele, Mmtaka 
zamları) gibi itibari müddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık ve üc
retleri tutarının % 15 i 
E) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış 
olup da 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonrar ayrılmış olanların hizmet müddetleri 
için geçici 19 ncu madde gereğince sandıkça ödenecek paralar, 
F) 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 yapılacak öde
meler için 1958 bütçesi ile alman 1 126 000 liradan Eylül 1958 sonuna kadar 
359 119,53 lira T. C. Emekli Sandığına ödenmiş olup halen elde tediyesi ieabeden 
42 838,49 liralık fatura mevcut bulunduğundan ve sene sonuna kadar gelecek fatura 
bedelleri de mevcut tahsisatla karşılanacağı mümkün bulunduğundan 1959 bütçesi 
için 126 000 lira noksaniyle 1 000 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Beşinci kısım * ' " *: iT 

I - Î Ç B O R Ç L A R , '*'*' *'•"'" r 

A) Konsolide borçlar 
2463, 2614, 4057, 4625, 4275, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 6764 ve 6804 
sayılı kanunlara istinaden yapılan istikrazlar 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvilleri : 

e 2463 ve 2614 sayılı kanunlara istinaden aktolunan bu istikrazın hâsılı Sivas - Erztı-
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ıaım Demiryolu inşasına tahsis edilmiştir. İstikrazın aslı 30 milyon liradır. Tahviller 
% 7 faizli olup 7 tertipte ihraoedilmiştir. istikrazın 1959 malî yılı iptidasındaki re-
sülmal bakiyesi 1 335 660 liradan ibarettir. Birinci tertibin son taksiti 10.1.1955 
tarihinde, ikinci tertibin son taksiti 5.1.1956 tarihinde, üçüncü tertibin son taksiti 
5 . XII . 1956 tarihinde, dördüncü tertibin son taksiti 5 . XII . 1957 tarihinde ve be
şinci tertibin son taksiti de 5 . XII . 1958 tarihinde ödenmiştir. Faiz ve itfa miktarları 
itfa plânına göre hesabedilmiştir. Geçen seneye nazaran 427 500 lira noksanlık vardır. 

11 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin faizi: 93 497 

12 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin it
fası : 850 460 

13 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin umu
mi masrafları : 3 543 

Yekûn 947 500 } 

1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri : 
Hâsılı Diyarbakır - Elâzığ istasyonlarından Irak, İran hudutlanna kadar uzatılacak 
Demiryollarının inşasına sarf edilmek üzere 4057 ve 4625 sayılı kanunlarla 85 -mil
yon liraya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil senevi % 7 faizli 30 
milyon liralık 1 - 3 ncü tertip, ikranıiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 inci 
tertip ve senevi % 6 faizli 10 milyon liralık 6 ncı tertip tahviller ıhracedilmiştir. Cem
an 60 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1959 malî yılı îptidasındalki resülma! 
bakiyesi 24 391 640 liradan ibarettir. Faiz, ikramiye ve itfa (miktarları itfa plânına 
göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

21 1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri
nin faiz ve ikramiyesi : 1 753 740 

22 1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri
nin itfası : 3 831 200 

23 1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları : 25 560 

Yekûn 5 610 500 

Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri : 
4275 sayılı Kanunla Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil 
çıkarmağa yetki verilmiştir. Buna mukabil ikramiyeli ve % 5 faizli 12 milyon liralık 
birinci tertip, % 7 faizli 123 milyon liralık 1 - 4 ncü tertip tahviller ihracedilmiştir. 
Ceman ^35 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1959 malî yılı iptidasındaki resül-
mal bakiyesi 57 167 620 liradan ibarettir. Faiz ve ikramiye ve itfa miktarları itfa 
plânına göre hesap edilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır, 

26 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin 
faiz ve ikramiyesi : 4 100 182 

27 Millî Müdafaa istikram tahvillerinin . 
itfası : 8 639 740 
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28 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 29 078 

Yekûn 12 769 000 , 

Kalkınma istikrazı tahvilleri : 
4938 sayılı Kanunla hâsılı Ekonomi kalkınmasına tahsis edilmek üzere 150 milyon lira
ya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. 1946 -1947 yılları bütçelerinde bütçe açıkların
dan 130 milyon liranın bu istikraz hâsılı ile karşılanacağı kaydedilmiştir. Bu yetkiye kar
şılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık birinci tertip ve 1947 yılında da 
80 milyon liralık 2 ve 3 ncü tertip tahviller ihracedilmiştir. Ceman 130 milyon liraya 
baliğ olan bu istikrazın 1959 malî yılı ptidasmdaki resülmal bakiyesi 73 755 600 liradan 
ibarettir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi 
geçen senenin aynıdır. ' . 

31 Kalkınma istikrazı tahvillerinin 
faizi : 4 323 027 

32 Kalkınma istikrazı tahvillerinin it- -
fası : 6 925 200 

33 Kalkınma istikrazı tahvillerinin umu
mi masraflara : 26 773 

Yekûn 11 275 000 

•;% 6 faizli 1947 Hâzine tahvilleri -
Bankalar, şirketler ve * tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Ha
zine bonolarının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 mil
yon liraya kadar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak % 6 faizli 
228 054 400 liralık.' tahvil ihracedilmiştir. Bu istikrazın 1959 malî yılı iptidasınclaki 
resülmal bakiyesi 135 694 600 liradan ibarettir. İstikrazın faiz ve itfa miktarları 
itfa plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

36 !% 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 
faizi : 7 967 856 
37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 

itfası : U 764 500 
38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 

umumi masrafları : 29 644 

Yekûn 19 762 000 

% 6 faizli 1948 istikrazı tahvilleri : 
1948 yılı bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 125 milyon liraya kadar 
istikraz akdine yetki verilmiştir. Bana mukabil % 6.;faizli 65 milyon liralık birinci, 
35 milyon lirabk ikinci, 19 989 400 liralık üçüncü tertip olmak üzere üç tertipte 

•ceman 119 989 400 liralık tahvil çıkarılmıştır. İstikrazın 1959 malî yılı iptidasmdaki 
resülmal bakiyesi 78 788 100 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesa-
bedilmiştir. Geçen seneye nazaran 6 600 lira noksanlık vardır. 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 4 602 070 
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42 °/c 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 5 738 400 

43 ;% 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 19 530 

Yekûn 10 360 000 

1949 istikrazı tahvilleri : "'- '• v : • , * ' • • - ' 
1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç 
istikraz akdine yetki verilmiş olup bu yetkiye karşılık Ağustos 1949 ayı zarf nida ikra-
miye.li ve % 4,5 faizli 5 milyon ve % 6 faizli 15 milyon liralık birinci tertip ve % 6 
faizli 100 milyon liralık ikinci tertip tahvil ihracedilmiştir. Ceman 120 milyon liraya 
baliğ olan bu istikrazın 1959 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 82 459 700 liradır. 
Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânvna göre hesabedilmiştir. Geçen seneye naza
ran 1 000 lira noksanlık vardır. 

51 1949 istikrazı tahvillerinin faiz ve ik
ramiyesi : 4 915 851 

52 1949 istikrazı tahvillerinin itfası : 5 525 900 
53 1949 istikrazı tahvillerinin umumi 

masrafları : 21 249 

Yekûn 10 463 000 

% 5 faizli 1951 istikrazı tahvilleri : 
Bu istikraz 5864 sayılı Kanunla verilen salâhiyete istinaden yapılmıştır. Hâsılı 1951 
yılı bütçe açığının karşılanmasında kullanılmıştır. İstikrazın' aslı 60 milyon liradır. Bir 
tertipte ihracolunan bu tahviller % 5 faizlidir. 1959 malî yılı iptidasmdaki resülmal ba
kiyesi 45 230 000 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup tah
sisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 2 264 775 

57 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 2 550 000 

58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 8 725 

Yekûn 4 823 500 
c/c 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri : 
Bu istikraz 1953 malî yılı bütçe açığını karşılamak üzere 6218 sayılı Kanuna istinaden 
akdedilmiştir, istikrazın aslı 125 milyon liradır. Bir tertipte çıkarılan tahviller % 5 fa
izlidir. İstikrazın 1959 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 104 120 000 liradır. 
Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen sene
nin aynıdır. 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin * 
faizi : 5 210 800 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 4 820 000 
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63 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 17 200 

Yekûn 10 048 000 

% 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri : 
Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 6115 sayılı Kanun gereğince ihracolunan 1955 
istikrazı ikinci tertip tahvillerinden mütehassıl 50 milyon liranın Hazinece devralına
rak 1955 yılı bütçe açığının kapatılmasında istimal edilmesi 6764 sayılı Kanunla kabul 
olunmuştur. Sandığın çıkardığı tahvillerin 20 milyon liralığı % 5 faizli ve bakiyesi de 
ikramiyeli ve % 3 faizlidir. İstikrazın 1959 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 
44 645 000 liradır. Faiz ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilraiş olup 
tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

66 Amortisman ve Kredi Sandığından 
devralman 50 milyon liralık 1955 is 
tikrazı tahvillerinin faiz ve ikrami
yesi : 2 092 2; it i 

67 Amortisman ve Kredi Sandığından 
devralınan 50 milyon liralık 1955 is- ? • ' " , ' , ) 
tikrazı tahvillerinin itfası : l 920 000 

68 Amortisman ve Kredi Sandığından 
devralınan 50 milyon liralık 1955 is
tikrazı tahvillerinin umumi masraf
ları : 11 764 ;'•' '" " .••-•'î,>":' ' 

Yekun 40 024 000 " • •"'•• 

% 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı 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 aidatından 
58 milyon liranın tediyesine tahsis olunmuştur. % 5 faize tâbi olan ve 20 senede itfası 
icabeden mezkûr istikraz tahvilleri Emekli Sandığına tevdi edilmiştir. İstikrazın 1959 
malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 52 480 000 liradır. Faiz ve itfa miktarlan itfa 
plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 is- - r '.. 
tikrazı tahvillerinin^ faizi : 2 614 250 If? 

72 % 5 faizli 60-milyon liralık 1955 is
tikrazı tahvillerinin itfası : 2 040 000 

73 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 is
tikrazı tahvillerinin umumi masraf
ları : 8 250 •'.:; 

'Yekûn 4 662 500 '; :'"""" : ' : ^ ş r * ^ " ' 

% 5 faizli 1956 istikrazı tahvilleri : 
6804 sayılı Kanun 300 milyon liraya kadar iç istikraz akdine salâhiyet vermiştir. Bu 
salâhiyete istinaden 1 nci tertip olarak 15 . X . 1956 tarihinde 75 milyon liralık tahvil 
İhracedilmiştir. Çıkarılan tahviller % 5 faizlidir. İstikrazın 1959 malî yılı iptidasında-
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ki resülmal bakiyesi 67 500 000 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesâ-
bedilmiş olup geçen seneye nazaran 187 500 lira noksanlık vardır. 

76 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 3 375 000 

77 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin 
itfası : 3 750 000 

78 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 17 500 

7 142 500 Yekûn ' 

B) Dalgalı borçlar 

1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar : 
Bu borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk ettikçe nakden ödenmektedir. Elde mev
cut tahakkuk evrakı ile ve 1959 yılı zarfında zuhuru muhtemel borçlar için 39 000 liı^ı 
fazlasiyle 40 000 lira tahsisat teklif- edilmiştir. 

4649, 4604 ve 5433 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
Su işleri kredisi • 
Büyük su işleri için 4649 sayılı Kanunla sarfına mezuniyet verilen 81 milyon lirayı te-
minen açtırılan kredinin faiz ve itfa tutarlarının Devlet Borçları Bütçesine konulacak 
tahsisattan ödeneceği mezkûr kanunun verdiği yetki cümlesindendir. Bu kredinin 1959 
malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 51 433 500 liradır. 1959 yılında kredinin faiz 
ye itfası için 778 bin liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 88 000 lira 
noksanlık vardır. 

11 Su işleri kredisinin faizi : 678 000 
12 Su işleri kredisinin itfası : 100 000 

Yekûn 778 000 

Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisi : 
4604 sayılı Kanunun geçici 1 nei 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 10 176 000 li
ralık bakiye arz eden kredi için 294 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye 
nazaran 97 000 lira fazlalık vardır. 

16 Zirai Donatım Kurumu sermaye kre- • 
dişinin faizi : 194 000 

17 Zirai Donatım Kurumu sermaye kre
disinin itfası : 100 000 

Yekûn 294 000 

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 nei maddesinin (B) fıkrası ahkâmından 
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bulunmaktadır. Kredinin 1959 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 8 294 567 
liradır. 1959 yılı için 268 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 

• 88 900 lira fazlalık vardır. 
26 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye 

kredisinin faizi : 168 000 
27 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye 

kredisinin itfası : 100 000 

Yekûn' 268 000 

Hükme bağlı borçlar : 
Bu fasıldan yapılacak ödemeler için katî miktarın tâyinine imkân görülmemektedir. 
Daireleri bütçesinde tertibi bulun mıyan veya tertibinde tahsisat bakiyesi olmıyan 
ilâma bağlı borçlar için 1959 yılında 1 000 000 liranın kifayet edeceği tahinin edilmek
le geçen seneye nazaran 500 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif edilmiştir. 

I I - DIŞ BARÇLAR 

2434, 4171, 5676, 6377, 6336, 5824, 6849, 1375 ve 2745 sayılı kanunlar gereğince temin 
olunan kredi ve istikrazlar : 

12 Birleşik Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Hükümetinden temin olunan 'kredinin taksiti : 
Sosyalist Sovyet •Cumhuriyetleri,.İttihadı Hükümeti ile 21 .1 .1934 tarihinde akit ve 
17 . V . 1934 tarihli ve 2434 sayılı Kanunla ımusaddak Anlaşma ile temin olunan 8 mil
yon altın dolarlık kredinin bu sene içinde ödenecek son taksiti karşılığı olarak 4 500 
lira talhsisat teklif edilmiştir. Kredi faizsiz olduğu için bu para resülmal 'karşılığıdır. 
1959 malî yılı iptidasmdaki resülmal 'bakiyesi ceman 293,61 altın otolardan ibarettir. 
Geçen seneye nazaran 2 200 lira noksanlık vardır. 
15 milyon isterlinlik İngiliz ve Fransız istikrazı : 
19.1.1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 .1 .1940 tarihli Anlaşma gere
ğince İngiliz ve Fransız hükümetlerinden temin olunan % 3 faizli 15 milyon istoerlinlik 
altın istikrazının 1959 yılında ödenecek 39 ve 40 ncı son taksitleri karşılığı olarak itfa 
plânına göre 25 270 950 lira talhsisat teklif edilmiştir. 1959 malî yılı iptidasındaM 
resülmal bakiyesi 980 694,4/8 isterlindir. Tahsisat teklifi geçen seneye nazaran 
17 408 894 lira fazladır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmektedir. 

21 15 milyon isterlmlik İngiliz ve Fran
sız istikrazının faizi : 557 450 

22 15 milyon isterlinlik İngiliz ve Fran
sız istikrazının itfası : 24 713 500 

Yekûn 25 270 950 

2 milyon isterlinlik İngiliz istikrazı : 
19 .1.1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 . 1 . 1940 tarihli anlaşma gere
ğince İngiltere Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 2 milyon isterlinlik kliring deb-
lokaj istikrazının 1959 yılında ödenecek 39 ve 40 ncı son taksitleri karşılığı olarak itfa 
plânına göre 3 369 470 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1959 malî yılı iptidasmdaki re
sülmal bakiyesi 130 75, 4 / - isterlindir. Tahsisat teklifi geçen seneye nazaran 2 321 194 
lira fazladır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmektedir. 
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26 2 milyon isterlinlik ingiliz istikrazının 
faizi : 74 330 

27 2 milyon isterlinlik İngiliz istikrazının 
itfası : 3 295 140 

Yekûn 3 369 470 

264 750 000 Fransız franklık Fransız istikrazı : 
19 .1.1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8.1.1940 tarihli anlaşma gere
ğince Fransa Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 264 750 000 Fransız franklık kli
ring deblokaj istikrazının 1959 yılında ödenecek 39 ve 40 ncı son taksitleri karşılığı 
olarak itfa plânına göre 379.300 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1959 malî yılı iptidasm-
daki resülmal bakiyesi 17 309 227,60 franktır. Tahsisat teklifi geçen seneye nazaran 
261 300 lira fazladır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmektedir. 

31 264 750 000 Fransız franklık Fransız 
istikrazının faizi : 8 375 

32 264 750 000 Fransız franklık Fransız 
istikrazının itfası : 370 925 

Yekun 379 300 

16 300 000 dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası kredisi : 
6676 ve 6377 Sayılı kanunlarla musaddak 7 . VII . 1950 ve 26 . I I . 1954 tarihli anlaş
malar gereğince Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından temin olunan %4, 25 ve 
% 4, 875 faizli 16 300 000 dolarlık limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1959 yılında 
ödenmesi iktiza eden 16 ve 17 nci taksitleri karşılığı olarak 11 129 500 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. Kredinin resülmal itfasına 1. IV. 1956 tarihinde başlanmıştır. Son 
taksit l . X . 1957 tarihinde ödenecektir. Geçen seneye nazaran 7644 785 lira fazlalık 
vardır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmektedir. 

41 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
faiz ve masrafları : 5 759 498 

42 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasının kre
disinin itfası : 5 370 000 

43 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası kredisi
nin umumi masrafları : 1 

44 Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasının sair kredilerinin faiz ve 
masrafları : 1 

Yekûn 11 129 500 

20 milyon dolSrlik Marshall kredisi • 
6849 sayılı Kanunla tasdik edilen anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri ajanı 
sıfatile hareket eden Export - İmport Bank'dan 1954 - 1955 devresi yardım programı 
çerçevesi dâhilinde temin olunan % 4 faizli ve 20 milyon dolarlık kredinin itfa plânına 
göre bu yıl ödenecek resülmal ve faiz taksitlerini tediye etmek üzere 8 436 803 lira 
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tahsisat teklif edilmiştir. Bu kredinin resülmal itfası 3J . III . 1959 tarihinde başla
yarak 31 . III . 1995 tarihinde nihayete erecektir. 
20 milyon dolarlık Marshall kredisinin 
faizi : S 31.9 221 
20 milyon dolarlık Marshall kredisi
nin itfası : , 117 582 

Yekûn 8 436 803 

Askerî teslihat kredileri taksiti : 
6 ve 25 milyon isterlinlik askerî teslihat kredileri ile Adana mülakatını mütaakıp gön
derilen malzemeden doğan borçlarımızın tasfiyesini teminen İngiltere Hükümeti ile ya
pılan 11 . II . 1954 tarihli Anlaşma gereğince ödenecek 7 500 000 isterliklik borcun 
altıncı taksitinin Türk lirası karşılığı olarak 27 milyon liralık tahsisat konulmuş olup 
tahsisat teklifi geçen seneye nazaran 18 600 000 lira fazladır. Bu fazlalık prim tedi
yesinden ileri gelmektedir. 
Alacaklı başlangıç kredisinin faizi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 
Anlaşmanın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı karşılamak 
üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından ikraz yolu ile memleketimize tanınan ve mu
kabili Türk liraları 1951 Bütçe Kanunu gereğince irat kaldolunan 25 milyon dolarlık 
pozisyon - inisial kredisinin bu yıl içerisinde ödenecek faiz karşılığı olarak 7 031 250 
liralık tahsisat teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran 4 843 750 lira fazlalık var
dır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmektedir. 
Kote kredisi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Tediye Birliği. kurulması hakkındaki 
anlaşmanın 11 nei maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı karşılamak 
üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından tanınan 50 milyon dolarlık kotanın kredi kıs
mını teşkil eden 30 milyon doların mukabili 84 000 000 Türk lirası 1952 Bütçe Ka
nunu gereğince irat kaydedilmiştir. Bunun bu yıl içerisindeki faiz ve itfa karşılığı ola
rak 8 437 501 liralık tahsisat teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran 5 812 500 lira 
fazlalık vardır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmektedir. 
Kotc kredisinin faizi : 8 437 500 , 
Kote kredisinin itfası : 1 

S 437 501 Yekûn 

Anadolu Demiryolu, Haydarpaşa Limanı mıibayaa taksitleri ile 1935 Türk borcu tah
villerinin taksitleri : 
1375 ve 2745 sayılı kanunlarla tasdik edilen 10 . X I I . 1928 ve 1 . V . 1935 tarihli muka
veleler gereğince mubayaa edilen Anadolu Demiryolu, Haydarpaşa Limanı ile Aydın 
Demiryolunun borç taksitleri için 1959 yılında yapılacak tediylerin karşılığı olarak itfa 
plânları gereğince 17 680 040 lira tahsisat'teklif edilmiştir. Tahsisat teklifi geçen 
seneye nazaran 12 142 674 lira fazladır. Bu fazlalık prim tediyesinden ileri gelmek
tedir. Demiryolu ve Haydarpaşa Limanının son taksitleri 15 . II . 2002, 1935 Türk 
borcu son taksiti 10 . V . 1975 tarihinde ödenecektir. 
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Maarif Vekâleti 1958 yılı bütçe yekûnu (Yatırımlar dâhil) 539 899 644 liradır. 
1959 yılı için tesbit edilen miktar (Yatırımlar dâhil) 605 077 022 lira olup geçen seneye naza

ran 806 497 lira eksiklik ve 65 983 875 lira fazlalık vardır. Bu fazlalığın 28 999 683 lirası personel 
masrafları, 3 373 050 lirası yönetim masrafları, 26 302 221 lirası daire hizmetleri, 2 531 421 lirası 
yardımlar ve 4 777 500 lirası da yatırımlara aittir. Zam gören fasıl ve maddeler aşağıda gösteril
miştir. 

Fasıl : 201 Maaşlar - Madde : 11, 12 — Merkez ve vilâyetler memurları maaşları 

1968 yılı 1959 yılı 
tahsisatı * teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

332 270 400 350 367 000 18 096 600 
Lira 

214 954 200 Esas kadro tutarı 
1 836 000 6940 sayılı Kanuna bağlı Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası kadrosunun bir yıllık 

tutarı 

216 790 200 Yekûn 
3 292 800 1959 yılı (L) cetveli tutan olup tenzil edilen 

213 497 400 Yekûn 
36 762 ÖOO 4598 ve 2919 sayılı kanunlar icabı olarak konulması gereken 

250 260 300 Yekûn 
100 106 700 6211 sayılı Kanun gereğince verilmesi lâzımgelen beş aylık tahsisat 

350 367 000 Yekûn 
332 270 400 1958 yılı bütçesindeki tahsisat 

18 096 600 Açık 

Açığın Beyanı 
Lira 

12 545 200 7083 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri kadrosunda yapılan değişikliğin istilzam 
ettiği bir yıllık maaş farkları karşılığı 

2 775 600 4598 sayılı Kanuna göre yerinde bir ve iki üst derece terfi edenlerin farkı maaşları 
ile 2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz olarak istihdam edilenlerin maaşları karşılığı 

146 400 Atatürk Üniversitesi 1959 yılındaki faaliyeti daha fazla olacağından (L) cetvelin
den bir kısım kadroların serbest bırakılması için bu miktarın ilâvesi lâzımgelmekte-
dir. 

95 700 İstanbul Teknik Okulundaki sınıfların ve şubelerin artması ile tedrisatın aksama-
masmı temin maksadiyle (L) cetvelinden 18 aded öğretmen kadrosunun serbest bı
rakılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

2 533 700 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek 5 aylık tahsisat farkı 

18 096 600 Yekûn 
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Lira 
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1959 yılı 
teklifi 
l i r a 

orkez hizmetlileri 

Fazlası 
Lira 

ücreti 

318 877 554 409 35 532 

Vekâletimiz t apa teşkilâtı her sene mütemadiyen artmakla olduğundan 5439 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye göre merkez teşkilâtı kadroları da o nispette çoğalmakta ve bu yüzden merkeze ait iş
lerde bir hayli kesafet peyda etmektedir. Bu itibarla 1958 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki 
hizmetli kadrolarla bu işleri yürütmeye bugün için imkânsız bir hale gelmiş bulunmaktadır. Hizmet
lerin aksamaanasını temin maksadiyle (D) cetveline bâzı hizmetli kadrolarının ilâvesine lüzum ve 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 202 - Madde : 12 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

15 273 566 17 593 721 2 320 155 

Lira 

571 200 Orta öğretim : 
1. 1958 yılında mevcut teknisiyen ve usta kadrosu ceman 91 olup okul sayısı 598 dir. 
Bu itibarla çok büyük malî fedakârlıklarla inşa edilen okul binalarımızın sıhhi tesis
leri devamlı kontrol altında bulundu rulmamaktadır. Bir program dâhilinde ve tedrici 
olarak bu eksiklerin giderilebilmesi düşünülmekte olup ilâve teknisyen ve usta kadroları 
ile 105 lise, 6 kolej ve 487 ortaokuldan bir kısım ortaokul binalarının fennî kontrolleri
nin teminine çalışılacaktır. 
2. Bahçesi geniş ve bakıma nıuhtacolan okullardan şimdilik ihtiyacı en fazla olan 
okullara birer bahçıvan temin edilecektir. 
3. 598 okuldan. 339 aded (okulun halen doktoru yoktur. Bunlardan öğrenci sayısı faz
la olan okulların sağlılk işlerinin mahallî 'hükümet tabipleri tarafından yürütülmesine 
imkân (görülemediğinden İm okullara 'birer doktor kadrosu verilmesi, halen mevcut bu
lunan doktor kadroları tatmin edici oluıaçlığından yeni kadroların ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 
4. Teşkilâtı ıgeniş bulunan okulların yazı ve 'kayıt işlerinin daha iyi ve düzenli şekilde 
yürütülmesini sağlamak ve memuru bülunmıyan okullardan bir kısmı daktilo 'kadrosu 
verilmesi ımaksadiyle yeni yıl (bütçesine yeni daktilo 'kadroları ve ödeneği ilâve edil
miştir. 
5. Yeniden açılacak lise ve ortaokullara ilâveten halen mevcut okulların büyük bir 
kısmı da kif ay etsiz hademe kadrosu ile çalıştırılmaktadır. Ökullarıımizda arzu edilen 
tertip ve (temizliğin temin edilebilmesi için yeni hademe 'kadroları ile öğrenci sayısı 
fazla ve yatılı olan liselerimizde hademelerin çalışmalarım sevk ve idare edecek; Ibaşha-
deme kadrolarının ilâvesi zaruri görülmüştür. 

46 200 İmam - Hatip 'okulları .• 
1959 yılında yeniden 'açılacak okullara 'hizmetli kadroları verebilmek ve mevcut okul
ların noksan olan hizmetli kadrolarını 'takviye etmek üzere (D) cetveline teknisiyen, 
do'ktor, daktilo ve 'hademe kadrolarının ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 
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24 600 İlköğretim : 
Halen faaliyette bulunan 9 yatılı ilkokul vardır. Gerek bu okulların hizmetli kadro
larını takviye etmek ve gerekse yeniden açılacak 4 yatılı ilkokulun hizmetli kadro
larını karşılamak üzere (D) cetveline bâzı kadroların ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

51 900 Kütüphaneler : 
İş hacmi çok fazlalaşmış olan İstanbul Mikrofilim ve Fotokopi atelyeleri»için teknisi-
yen kadrosu ile kütüphanelerimizde kalorifer tesisatı bulunan İstanbul Beyazit ve 
Konya Umumi Kütüphaneleri ile. kalorifer tesisatı yapılmakta olan Süleymaniye Kü
tüphanesine birer kaloriferci (usta) kadrosu, vekâletimızce bu yıl ve daha önceki 
yıllarda yeniden açılmış bulunan kütüphanelerle vilâyet özel idare bütçelerinden yö
netilmekte iken vekâletimize devredilmiş bulunan kütüphanelerden halen 11 kütüp-
henemiz hademesiz olduğundan bu kütüphanelere birer hademe kadrosu verilebilmek 
ve 1959 yılında yeniden açılacak kütüphaneler için ayrıca hademe kadrosunu karşı
lamak ve çok kıymetli yazma eserleri ihtiva eden ve müştemilâtı bakımından çok ge
niş olan İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine bekçi kadrolarının (D) cetveline ilâ
vesine lüzum ve zaruret vardır. 

47 100 Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü : 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası, Güzel Sanatlar Akademisi ve Devlet Konserva-
tuvarına ait hizmetlerin aksamamasım temin maksadı ile (D) cetveline bâzı kadrola
rın ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. f 

43 500 Eski eserler ve müzeler : 
1. Üniversitenin Arkeoloji Bölümünden mezun olan elemanlar daha ziyade İktisadi 
Devlet Teşekküllerindeki ücretli vazifeleri tercih ederek burada çalışmakta ve ihti
sası ile ilgili bulunan. müzelere gelmemektedirler. Çeşitli vazifelerde mesleki ve ihti
sası dışında çalışan bu kabil elemanların ihtisası basma dönmelerini ve müzelerin bu 
ihtiyacının karşılanmasını temin bakımından teknisiyen (Arkeolog uzman) kadrosu
na şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. 
2. Anıt - Kabir ve Topkapı Sarayı Müzesinin kaloriferci ihtiyacını karşılamak üze
re iki aded usta (kaloriferci) kadrosu ile müzelerimizin muhtacolduğu hademe, koru
yucu ve bekçi kadrolarına ihtiyaç vardır. 

2$ 400 Sıhhat Dairesi : 
İstanbul Prevantoryum ve Saılatoryumundaki müstahdem kadrosu ihtiyaca kâfi değildir. 
Kurumun beş binasında 8 kalorifer, 4 sıcak su ve bir buhar kazanı mevcuttur. Bunları 
işletmek üzere ehliyetli kalorifercilere ihtiyaç vardır. Bundan başka, Kurumun şiddetle 
muhtaç bulunduğu röntgen teknisiyen kadrosu ile bahçesi geniş olan Kurumun bahçe iş
lerinin düzenlemek üzere bahçivan kadrosu ile Kurumun ihtiyacı olan laborant ve hasta
bakıcı kadrosunun (D) cetveline ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

288 000 öğretmen Okulları Umum Müdürlüğü : 
Bu sene Bursa'da yeniden açılmış olan Eğitim Enstitüsü "ile 1959 senesinde açılacak olan 
Ankara Yüksek öğretmen Okulu ve İzmir Eğitim enstitülerinin muhtacolduğu hizmetli 
kadrolarının karşılanabilmesi ve halen ilk öğretmen okullarındaki müstahdem kadrolarının 
noksan bulunuşu dolayısiyle bu okullardaki hizmetli kadrolarının takviyesi, geçen sene 
ve bu sene açılan 10 ilk öğretmen okulu ile önümüzdeki sene açılması zaruri olan üç ilk öğ
retmen okulu için (D) Cetveline bâzı kadroların ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 

452 100 Meslekî ve Teknik öğretim : 
İstanbul Teknik Okulu 16 yıldan beri inkişaf etmiş öğrenci mevcudu 10 misli artmış ol
duğu halde gerek öğretim ve gerek idare elemanlarının kadrolarında buna paralel olarak 
bir değişiklik sağlanamamıştır. Okulun inkişafı ve öğrenci mevcudunun artışı karşısında 
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eleman sayısının da çoğalmasına lüzum vardır. Esasen maaşlı kadrolarla bu elemanların 
temini mümkün olamamaktadır. 
1. Bu yıl Eskişehir'de bir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu, Adana, İzmit, İstanbul'da 
Akşam Tekniker okulları Adana'da Motor Sanat Enstitüsü, Ankara'da Olgunlaşma Ens
titüsü, İzmir'de, İstanbul'da Sekreterlik okulları açılmasına karar verilmiştir. En az beş 

'okula motor, makina ve elektrik şubeleri ilâve edilecektir. Ayrıca beş akşam kız sanat 
okulu, enstitü haline getirilecek, 10 kazada akşam kız sanat okulu açılacak ve Kız Teknik 
öğretmen Okulu ile birlikte faaliyet gösteren Ismetpaşa Kız Enstitüsüne ayrıca kadro 
verilecektir. İstenilen yüksek ücretli kadrolar yüksek okullara tahsis edilecek, motor şube
leri takviye edilen okullara teknisiyen kadroları verilecektir. 
2. Bu yıl Eskişehir'de bir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu açılmış ve bundan başka Ada
na'da, İzmit, ve İstanbul'da Akşam Tekniker okulları ve Ankara'da Olgunlaşma Enstitü
sü, Adana'da Motor Sanat Enstitüsü açılması düşünülmektedir. Karabük Akşam Tekni
ker Okuluna (Makina ve Elektrik şubesi) ilâve edilecek, Ankara İkinci Erkek Sanat En-
titüsü motorculuk şubesi yeniden teçhiz ve genişletilecektir. Yüksek ücretli usta kadro
ları bu maksatla konulmuştur. 

100 500 Atatürk Üniversitesi 

1 645 500 Yekûn 
674 655 Beş aylık tahsisat 

2 320 155 Yekûn 

1959 ders yılında faaliyete geçecek olan Atatürk Üniversitesi, Ziraat, Fen ve Edebiyat fa
kültelerine ait hizmetlerin görülebilmesi için (D) Cetveline bâzı hizmetli kadroların ilâ
vesi lüzumludur. 

Fasıl : 203 - Madde 12. — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Liraı 

1 339 800 1. 439 800 100 000 

Mevcuıt öğretmen kadrosu (kâfi gelmediğinden halen (kumlarda çalışan ücretli öğretmenlerle *bu 
yıl yeniden açışlması düşünülen 10 erkek ve 10 gezici Köy Kadınları Kursu ile erkek, kız ve Ticaret 
okullarında faaliyete geçirilecek muhtelif halk eğitimi kurslarının ihtiyacını Ikarsılamak üzere (E) 
cetveline istinaden İcra Vebilleri Heyetinden alınaea'k 'kadrolar ^karşılığı için 100 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

Fasıl : 204 — Ecnebi uzman, öğretonenve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1958^yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 525 368 5 083-564 2 558 196 
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2 087 300 Orta öğretim : 
Uzmanlar, mukaveleleri ıgereğince (kendilerine ödenmekte olan ücretlerin üçte birini tâ-
biyetinde bulundukları memleketlere çıkarma hakkına sahip^ bulunmaktadırlar. 

342 100 Meslekî öğretim : 
128 796 Güzel sanatlar .-

2 S58 196 

Dolar kurunun 2,82,52 yerine 9,02 lira olarak tesbit edilmesi üzerine uzmanların üc
retlerine mukaveleleri gereğince harice göndermek hakkına ısahiibolduikları 1/3 lerin 
primleri 1 'Mart 1959 tarihinden itibaren vekâletimizce ödenmesine başlanacaktır. Bu 
balkımdan bu fasla 2 558 196 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 206 - Madde : 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

1958 yılı. 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlam 

Lira Lira Lira 

7 250 000 7 980 000 730 000 

Tesbit edilen çocuk sayısı 66 400 dür. Her bir gocuğa, 4598 sayılı Kanun mucibince ayda 10 lira 
verildiğine göre: 66 400X 10=664 000X12=7 968 000 lira tütaıakitadır. 1958 yılı bütçesinde 
7 250 000 lira vardır. Bu duruma ıgöre: 7 968 000—7 250 000=718 000 lira acıktır. Bundan sonra/M 
doğumlar da göz önünde bulundurularak bu maddeye 730 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 206 * Madde : 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1723 000 2 000 000 268 000 
Maarif Vekâleti taşra kadroları seneden seneye artmakta dlduğu için doğumlar da >o nispette ço

ğalmakta ve bu itibarla bu maddeye konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 4598 «ayılı Ka
nunun 5504 sayılı Kanunla muaddel 6 ncı maddesine göre tahakkuk edecek doğum yardımlarının 
verilebilmesi ve havale harici sarfiyata meydan bıraikılmaıması ma'ksadiyle bu maddeye 268 000 lira
nın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 206 - Madde : 40. — Yakacak zammı 
1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

500 000 750 000 250 000 

4178 sayılı Kanun mucibince yakacak zammına tâbi bölgelerdeki öğretmen ve memur sayısının 
yıl geçtikçe artması hasebiyle bu maddeye mevzu tahsisat da kâfi gelmemektedir. Tesbit edilen 
ve aşağıda müfredatı gösterilen yakacak zamlannm ödenebilmesi için bu maddeye 250 000 liranın 
ilâvesi zaruri görülmüştür. 
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Yakacak Bir aylık G aylık 
Derece zammı Aded tutarı tutarı 

1 — 6 30 427 12 810 76 860 
7 — 14 15 8386 107 790 646 740 

723 600 

Fasıl : 209 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira; 

13 847 514 14 847 514 1 000 000 

Maaş ve ücretlere ait fiilî kadronun yıllık tutarlarının % 5,5 hesabiyle emekli kesenekleri kar
şılığı olarak bu fasla 1 000 000 liranın ilâvesi lâzımdır. 

Fasıl : 211 —-3656 sayılı Kanunun 22 nei maddesi gereğince saati mesai haricinde çalıştırılacaklara 
verilecek ücretler 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

58 900 60 100 l 200 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinin normal mesai saatleri dışında da çalışmak mecburiyetinde kal
maları ve çalışmaları sebebiyle bunların mesai saatleri haricinde de işlerini tam bir arzu ile organize 
ederek tatbikat sahasında verimli neticelere ulaşmalarını sağlamak maksadiyle 3656 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinde yazılı esaslara göre ayda 50 şer liradan hesaplanarak faaliyette bulunan ve faali
yete geçirilecek olaiı 20 Halk Eğitim Merkezinin Müdürüne bir yıllık fazla mesai ücreti karşılığı 
olmak üzere 1958 yılı bütçesinin 211 nci faslına 12 000 liralık ödenek konulmuştur. 

1959 malî yılı başından itibaren 2 halk eğitim merkezi faaliyete geçeceği için bu merkezlere 50 
lira ücretle 2 müdür tâyin edileceğine göre 2 X 50 = 100 X 12 = 1 200 lira İd ceman bu 
fasla halk eğitim merkezleri müdürleri için 13 200 liranın konulması zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 217 - Madde : 10 — 789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatları 
ile başöğretmenler ücreti 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

7 404 560 7 524 560 120 000 

Yeni açılacak ilkokullarda görevlendirilecek başöğretmenlerin ücretlerini karşılamak için 1958 yılı 
bütçesine bağlı (L) cetvelindeki 10 liralık başöğretmen kadrolarından 1 000 adedinin serbest bıra
kılması ve tu tan olan 120 000 liralık tahsisatın bu maddeye konulmasına zaruret vardır. 
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Fasıl : 217 - Madde : 30 — Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, eksersiz ve şeflik 

ücretleri 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

7 500 000 8 250 000 ^ 750 000 

Yeni açılan ve açılacak olan teknik okullarla, mevcut okullardaki sınıflarda yeniden açılan 
şubelerdeki ilâve derslerine ait ücretleri karşılı yabilmek üzere bu maddeye 750 000 liranın ilâ
vesine lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl : 217 - Madde: 40 — Ders ücretleri 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

9 500 000 12 250 000 2 750 000 

Talebe tahacümü karşısında son yıllarda ortaöğretimde her yıl artan şube sayısı 600 - 650 
arasında, ders sayısı da 20 000 nin üzerinde bulunmaktadır. Bu itibarla geçen yıl ödeneğine 
2 750 000 lira ilâvesiyle 12 250 000 liraya iblâğı zaruri görülmektedir. 

Fasıl : 301 — Merkez büro masrafları 
Madde : 10 — Kırtasiye ' 

1958 yıl'ı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi * Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 500 11 000 5 500 

Vekâletimiz taşra teşkilâtı genişledikçe, buna paralel olarak merkez teşkilâtı da genişlemekte ve 
muhaberat da o nispette arttığı için -kırtasiye maddesine konulan tahsisat da ihtiyaca kâfi gelmemek
tedir. Bundan başka Devlet Malzeme Ofisi satış listesindeki son fiyat ayarlamaları dolayısiyle bu 
maddeye mevzu tahsisatın hiçbir suretle yetmiyeceği aşikârdır. Bu bakımdan muhaberatın ^ıksama-
masını temin maksadiyle bu maddeye 5 500 liranın ilâvesine zaruret vardır. 

Fasıl : 301 - Madde : 30 — Demirbaş 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

15 000 18 750 3 750 

Vekâletimizde mevcut demirbaş eşyalarının birçoğu kullanılmaktan yıpranmış ve bugün için kul
lanılmaz bir hale gelmiştir. Bundan başka, 5439 sayılı Kanuna göre kurulan büroların, tahsisatsız-
lık yüzünden lüzumlu demirbaş eşyaları da temin edilememekte ve bu hal ise büroların çalışmalarına 
sekte vermektedir. Bu vaziyete göre gerek kullanılmaz bir hale gelen demirbaş eşyaların yenilenmesi 
ve gerekse yeni kurulan büroların demirbaş eşyalarının temini maksadiyle bu maddeye 3 750 lira
nın ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. (Yazı makinası, yazı takımı veya mürekkepli kalem, zımba 
makinası, numaratör gibi demirbaş eşya.) 
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Fasıl : 301 - Madde : 40 — öteberi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

24 000 30 000 6 000 . 
Bu maddeye mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Su ve diğer müteferrik eşyaların fiyat

larında yapılan ayarlama dolayısiyle bu maddeye 6 000 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. (Su, 
ilân ücretleri, temizlik mazemesi, nakil masrafları gibi müteferrik masraflar.) * 

Fasıl : 301 - Madde : 60 -
1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi 

Lira Lira 

- Isıtma 

Fazlası 
Lira 

16 750 25 000 8 250 
Isıtma maddelerinde yapılan fiyat ayarlamaları dolayısiyle bu maddeye 8 250 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde : 10 — Kırtasiye 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

28 000 53 000 25 000 

. Kırtasiye fiyatlarının ayarlanması, okul, öğretmen ve öğrenci sayısının geçen yıllara nazaran kıyas-
lanamıyacak derecede artmış olması dolayısiyfe kırtasiye muamelâtı da buna muvazi olarak çoğalmış
tır. Bu itibarla senelerden beri artırılmıyan bu maddeye geçen yıl ilâve edilen 10 000 lira kâfi-gelme
miştir. Son yapılan fiyat ayarlamaları da göz önünde tutularak bu madde tahsisatının 25 000 lira ilâ
vesiyle 53 000 liraya çıkarılmasında mübrem bir zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 302 - Madde : 30 Demirbaş 
1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

14 000 17 500 . 3 500 

Senelerden beri yıpranan ve kullanılmaz bir hale gelen Maarif daireleri demirbaşlarının yenilen
mesinde ve değiştirilmesinde kati zaruret vardır. Bu itibarla Maarif dairelerinin çok mübrem olan de
mirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıla nazaran 3 500 lira fâzlasiyle 17 500 lira 
konulmuştur. 

Fasıl : 302 - Madde : 40 — öteberi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

9 300 11 625 2 325 
öteberi masraflarına ait fiyatların ayarlanması dolayısiyle bu maddeye 2 325 lira ilâve edilmiştir. 
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Fasıl ; 802 • Madde : 50 — Aydınlatma 

1958 yıh 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

10 000 12 500 2 500 

Vilâyetlerin gittikçe genişliyen eğitim ve öğretim faaliyetleri bakımından aydınlatma ihtiyacı da o 
nispette artmış bulunmaktadır. Esasen vilâyetlerin vâki ısrarlı müracaatleri da bu artışın bariz bir de
lili olarak göze çarpmaktadır. Bu itibarla bu maddeye geçen yıla nazaran 2 500 lira ilâvesiyle tahsisat 
12 500 liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl : 302 - Madde : 60 

1958 yıh 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

40 000 70 000 30 000 ' 

Okul, öğrenci ve öğretmen sayısının artmasına muvazi büro işleri de o nispette genişlemiş bu
lunmaktadır. Evvelce iki, üç oda ile idare edilen vilâyetler maarif teşkilâtı bu yıllarda artan ihti
yaç karşısında en az 4, 5 ve 6 odada veya müstakil binalarda çalışmak mecburiyeti karşısında 
kalmışlardır. Odun, kömür fiyatlarının ayarlanması, daire teşkilâtının genişlemesi ve sayısının art
ması karşısında geçen yıla nazaran bu maddedeki tahsisatın da 30 000 lira fazlasiyle 70 000 lira
ya yükseltilmesinde zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 303 - Basılı kâğıt ve defterler 

1958 yıh 1959 yıh 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

170 000 220 000 50 000 

1. 303 ncü basılı kâğıt bölümünde mevcut 170 000 liralık Ödenek ihtiyacı karşılamamakta
dır. Her yıl biraz daha genişliyen vekâlet teşkilâtına ve adedi artan okul sayısına paralel olarak 
kâğıt ihtiyacı da artmaktadır. 

Okul idareleri kendilerine verilen ödenekle en lüzumlu basılı kâğıt bile temin edemediklerini 
bildirmektedirler. 

2. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün satış listeleri incelendiğinde 1954 yılından iti
baren fiyatların her yıl biraz daha yükselmekte olduğu görülmektedir. 

Bu duruma göre de ödeneğin artırılmasına zaruret vardır. Yukarda arz edilen durum ve zaru
retler göz önüne alınarak 1959 yılı ödeneğinin 50 000 lira ilâvesiyle 220 000 liraya çıkarılmasına 
lüzum vardır. 

Fasıl : 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Madde : 11 — Merkez posta ve telgraf ücretleri 

1958 yıh 1959 yıh 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Liraı 

115 000 150 000 35 000 
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Bu maddeye mevzu 115 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılamamaktadır. Vekâlet dairelerinin ay

lık posta ve telgraf gideri ortalama olarak 12 000 lira olup bu miktar her ay biraz daha yükselmek
tedir. 

Çünkü devamlı olarak genişliyen vekâlet merkez ve taşra teşkilâtına paralel olarak gider de art
maktadır. Yılın 8 nei ayında ödenek bitmekte, bu mübrem ve zaruri tahsisatı temin etmek bir prob
lem olarak ortaya çıkmaktadır. Posta ve telgraf ücretleri aitmiş, giderimiz de o nispette yüksel
miştir. 

Yukarda arz edilen hususlar dikkate alınarak 1959 yılı merkez PTT ödeneğinin 35 000 lira ilâ
vesiyle 150 000 liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl : 304-Madde : 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

300 000 350 000 50 000 

1. 304. 12 nci iller PTT maddesine konulan 300 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılamamaktadır. 
Çünkü geçen seneler okullarda, geçmiş yıllardan kalmış pullar vardı. VekâJelimizce bunların mik
tarları dikkate alınarak ödenek dağıtılmakta, okul idareleri de bu pulları sarf ederek verilen az mik
tar ödenekle idare etmekteydi. Şimdi bu pullar tamamen bitmiş, okulların PTT gideri sırf vekâle
timizden gönderlen ödenekle sağlanmaya başlanmış bulunmaktadır. Bu yüzden okullara gönderilen 
ödenek iki misline çıkmıştır. 

2. Her yıl Orta ve Teknik öğretime bağlı okullar açılmakta, bunların PTT ihtiyacı da esasen 
kâfi gelmiyen ödeneğimizle sağlanmaktadır. Bu durum karşısında eski okulların ödeneği kısılmakta 
bu hal ise birçok şikâyet ve aksaklıklara sebebolmaktadır. Yukarda arz edilen hususların dikkate 
alınması ile 1959 yılı PTT ödeneğinin 50 000 lira fazlasiyle 350 000 liraya çıkarılmasına zaruret 
vardır. 

Fesıl : 304 - Madde : 21 — Merkez Telefon masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

100 000 140 000 40 000 

Bu maddede mevcut 100 000 liralık tahsisat ihtiyaca kâfi değildir. Vekâletimize intikal eden 
1958 yılı Şubat - Mart - Nisan ayları merkez daireleri telefon gideri toplamı 34 000 lira olup bunun 
1 aylığı 11 333 liradır. Diğer aylar ortalamasının da bu miktarı tutacağı tahmin edilmektedir. 
Bu duruma göre Vekâletimiz merkez daireleri yıllık telefon gideri 135 996 lirayı bulmaktadır. Te
lefon Müdürlüğünün faturaları zamanında ödenememekte, bu hal ise Münakalât Vekâleti ile birçok 
yazışmalara meydan vermekte ve bu yüzden karşılıksız borca kalmaktadır. Telefon, nakil masrafla
rı, bozulanlarının onarımı ile tesis masrafları da göz önünde tutularak 1959 yılı merkez telefon 
ödeneğinin 140 000 liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl : 304 - Madde : 22 — Vilâyetler telefon masrafları 

1968 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

50 000 67 000 17 000 
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Bu maddedeki ödenek öteden beri hiçbir yıl ihtiyaca kâfi gelmemiştir. PTT Umum Müdürlüğün

den alman birçok yazılarda mükâleme ücreti ödenmediği takdirde Maarif müdürlükleri telefonlarının 
kesileceği ve hattâ kesildiği bildirilmiştir. Son yıllarda telefon şebekesinin köylere kadar uzamış 
olması mükâleme ihtiyacının da o nispette artmış bulunduğundan bu medeni vasıtadan âzami şe
kilde istifade edilebilmesi için bu tahsisatın 67 000 liraya çıkarılmasında zaruret vardır. 

Fasıl : 305 — Kira bedeli 
Madde : 11 — Merkez 

1958 yıh 
tahsisatı 

Lira 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

160 000 385 000 225 000 

Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığının işgal etmekte olduğu bina, Kız Teknik öğretmen Oku
luna aittir. Talebeleri yerleştirmek gayesiyle Müsteşarlık bu binayı tahliye ederek ayrıca bir bina 
tutmak kararındadır. Bu bakımdan Müsteşarlık için yeni kiralanacak bina için 200 000 ve Test 
Bürosu için kiralanacak bina için de 25 000 lira ki, ceman bu maddeye 225 000 liranın ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 

Fasıl : 305 — Kira bedeli 
Madde : 12 — Vilâyetler 

1958 yıh 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

371 108 671 108 300 000 

Istabul Güzel Sanatlar Akademisinin tedrisat yaptığı 5 bina İstanbul'un imarı münasebetiyle 
yıkılmış bulunduğundan yeniden tutulacak binanın kirasını karşılamak maksadı ile bu maddeye 
300 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 306 — Giyecekler 

1968 yıh 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira . Lira Lira; 

14 725 25 000 10 275 

14 725 lira ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Çünkü, kumaş ve malzeme (saten, telâ, kol astar
lığı, ceplik, vatka, başörtüsü) fiyatları, dikiş bedeli % 100 e yakın artmıştır. Bu durum karşısın
da hizmetlilerin giyim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ödeneğin de artırılmasına zaruret var
dır. 1959 yılı ödeneğinin mevcut ödeneğe 10 275 lira ilâvesiyle 25 000 liraya çıkarılması lâzımdır. 

Fasıl : 307 - Madde : 10 — Daimî vazife harcırahı 

1968 yıh . 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1. 463 450 1 750 000 286 550 

Devlet Demiryolları ve Denizyolları idarelerince nakil vasıtalarında yapılan ayarlama dolayısiyle 
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bu maddeye mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği anlaşılmaktadır. Bu itibarla nakil vasıtalarında 
yapılan ayarlamanın karşılanabilmesi için bu maddeye 286 550 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl: 307 - Madde :20 — Muvakkat vazife harcirahı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

415 000 . 765 000 350 000 

1959 malî yılında girişilecek faaliyetler arasında Doğu illerinin kalkınması programı gereğince muh
telif şehir, kasaba ve köylerde açılması düşünülen okulların inşaat durumlarını kontrola memur yüksek 
mimar ve mühendisler ile, eski eserlere ait kazılara gönderilecek mimar ve arkeologların, öğretmen 
kadrosunun günden güne çoğalması sebebiyle teftiş kadrosuna dâhil edilen ilköğretim denetmenlerinin 
ve maarif müdür ve müdür muavinlerinin bölgelerini ve bu bölgelerde çalışan vazifelilerin mesaile
rini teftiş ve kontrol etmelerini, ayrıca lüzumu halinde gerekli tahkikat mevzularını mahallinde tetkik 
etmeleri zarureti karşısında bu işleri görmek üzere vazifelendirileceklerin geçici görev yollukları bu
lunmaktadır. Bu meyanda muhtelif kaza ve nahiyelerde bulunan yetiştirme yurtları ile yatılı okulla
rın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaza ve vilâyet merkezlerine gitmek mecburiyetinde kalan 
okul idarecileri ve memurlarının zaruri yol masrafları da tahsisat kifayetsizliğinden karşılanmadığın
dan bu gibi okullara ait işler aksamaktadır. Bundan başka, nakil vasıtalarında yapılan ayarlamalar 
da göz önüne alınmak suretiyle 1959 malî yılı bütçesinin muvakkat vazife harcırahı 350 000 lira ilâ
vesiyle 765 000 liraya çıkarılmasına katî lüzum ve zaruret görülmektedir. 

Fasıl s 307 - Madde : 30 — Müfettişler harcırahı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 050 000 1 525 000 475 000 

Köylerde yeniden açılan okullarla öğrenci miktarının artması sebebiyle dershane adedinin çoğalma
sına zaruret hâsıl olan şehir ve kasabalarda yeniden öğretime açılan okullarda vazifeli öğretmenlerin 
görevleri mahallinde teker teker ve muntazaman teftiş edilebilmeleri için ilk tedrisat müfettişlerinin 
yılda en az 200 gün vazife görerek asgari kanuni yevmiyelerini aldıkları takdirde: 200 X 450 X 15 = 
1 350 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu miktara vekâlet müfettişleri ile nakil vasıtalarında yapılan ayarla
malar da göz önünde bulundurularak bu maddeye 475 000 liranın ilâvesi zaruri görülmektedir. 

Fasıl : 307 - Madde : 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

9 000 90 000 81 000 

Memleketimizin ecnebi memleketlerle olan kültür temasının gün geçtikçe artması sebebiyle ge
rek Hükümetimiz ve gerek vekâletimiz adına ecnebi memleketlere gönderileceklerin yeni kura 
göre hesaplanan yolluk ve sair masraflan karşılığı için bu maddeye 81 000 liranın ilâvesi lüzumlu 
görülmüjtür. 
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Fasıl : 307 - Madde : 50 — Ecnebi uzman, öğretmen" ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

harcırah ve başka masrafları. 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı • teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

650 000 1456 500 806 500 
Lira 

278 500 Orta öğretim : 
Her yıl getirilen ve mukavelesi sona ererek memleketine dönen yabancı öğretmenlerin 
sayısı artmakta olduğundan ve halen hava, deniz ve demiryolları ücretlerine yapılan 
ayarlamalar da dikkate alındığından 278 500 lira ilâvesi zaruri görülmektedir. 

528 000 Meslekî ve teknik : 
Bu fasıldaki yükseliş 2,8252 Türk lirası üzerinden hesaplanmakta iken dolar kurunun 
9,02 Türk lirası üzerinden hesaplanması ve Amerikan yardımından yeniden (6) uzman 
celbi dolayısiyle bu fazlalık meydana gelmiştir. ICA yardımı ile Spring, Garden Ensti
tüsü ile akdedilen mukavelenin 4 ncü maddesi gereğince yapılcak masraflar karşılığı 
olarak bu miktarın ilâvesi gerekmektedir. 

806 500 Yekûn 

Fasıl : 308 — Vilâyetler 
Madde : 12 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 

1&58 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

400 000 550 000 150 000 . 

1958 malî yılı (bütçesinin 308 nci faslının 12 nci maddesiyle alınan 400 000 liradan Temmuz so
nuna kadar 231 000 lirası sarf edilmiş •Olup daha malî sene sonuna 7 ay gi'bi (bir zaman bulundu
ğundan bakiye tahsisatın nakil vasıtalarına yapılan ayarlama dolayısiyle kâfi gelmesine imkân 
olmadığından sene sonuna kadar hilmeoburiye bu fasla aktarma yapılmak zorunda kalınacaktır. 
Vekâletimiz mensubu öğretmen ve memur sayısı halen 75 000 küsur 'olduğu ve yıldan yıla da bu 
sayının bir hayli artacağı göz önüne alınacak olursa bütçeye 'konan 400 000 liralık tahsisattan me
mur başına ortalama 40 lira düşmekte, bu ise gerek hastane masraflarının artması ve gerekse 6245 

• sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükümleri gereğince ayalkta tedavi görecek memurlara ayrıca yev
miye verilmesini derpiş etmiş ve yu'karda (bahsedildiği üzere naiki'l vasıtalarında yapılmış olan ayar
lamalar dolayısiyle 40 lira gibi cüzi 'bir miktar ile hasta memur ve Öğretmenlerin tedavilerinin yap
tırılmasına imkân görülememektedir. 

Kaplıca masraflarının yüksek olması dolayısiyle <bir kısım öğretmenlerimizin tedavileri mevsi
minde yaptırılamamakta, veremli hastalarımızın sanatoryum ücretleri zamanında ödenemediğinden 
tedavileri yarım kalmaktadır. Bu gibi haller dolayısiyle zamanında tedavi edilemiyen elemanları
mızın tam randımanla çalışamadıklarından tedrisatı aksatmakta ve vatan çocuklarının yetişmele
rini geciktirmekte ve ders yıllarında bir kısım derslerin boş geçmelerine sebebolmaiktadır. Yukarda 
arz edilen mâkul ve mücbir sebepler dolayısiyle öğretmen ve memurlarımızın tedavilerinin zama
nında yapılmasını ve tam randımanla çalışmalarını temin maksadiyle sağlıkları ile ilgili olan bu 
maddeye 150 000 lira fazlasiyle 550 000 liraya çıkarılmasına katî lüzum ve zaruret görülmektedir. 
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Fasıl : 309 — Taşıt masrafları 

Madde : 1.1 — Vekâlet 'otoımûibili işletme masraf lan 

1958. yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 000 4 000 2 000 

Vekâlet otomobili işletme masrafları olarak ibu maddeye konulan 'ödenek ihtiyaca 'kâfi gelmediği 
gi'bi akaryakıt fiyatlarında yapılan ayarlama 'dolayisiyle normal ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bu 
baikıımdan fou ihtiyacı fcarşılıyabiimek üzere 'bu maddeye 2 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl : 309 - iMadde : 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

65 310 84 475 28 165 

Şehir ve kasabalardan 5 - 81 kilometre uzakta bulunan (6) sınıflı ilköğretmen okullarımızın sağ
lık işleri başta olmak üzere en ufak ihtiyaçlarını dahi temine mecbur kaldıkları şehir ve kasabalar
la irtibat temin etmek, staj okullarını normal şekilde kontrol edebilmek için motorlu vasıta işletme 
masrafları ile Erzurum, Konya, Eskişehir, Adana, Sivas, Kayseri, motor şubelerine verilen otoları 
ve izmir Motor Sanat Enstitüsü için ordudan temin edilen çeşitli motorlu vasıtaların ve İstanbul 
Teknik Okulu ile Ankara'da Erkek Teknik öğretmen okullarında mevcut motorlu vasıtaların işlet
me masrafları ve akar-yakıt fiyatlarında yapılan ayarlama da göz önünde bulundurularak bu mad
deye 28 165 liranın ilâvesi zaruridir. 

Fasıl: 309 - Madde : 32 — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

50 000 75 000 25 000 

Şehir ve kasabalardan 5 - 81 kilometre uzakta bulunan 6 sınıflı ilköğretmen okullarımızın sağ
lıkları ile ilgili işler başta olmak üzere en ufak ihtiyaçlarını dahi temine mecbur oldukları şehir ve 
kasabalarla irtibatlarının sağlanmakta, uygulama ve staj okullarının kontrolunda kullanılmakta ol
dukları ve en yenisi 1948 yılında temin edilen nakil vasıtaları çok yıpranmış olduklarından her za
man tamire muhtaç bir vaziyettedir. Bundan başka, Erzurum, Konya, Eskişehir, Adana, Sivas, 
Kayseri motor şubelerindeki nakil vasıtaları ile ordudan temin edileh motorlu vasıtaların işler bir 
hale getirilmelerini temin için tamirlerinin yap'lması zaruridir. Bu itibarla kullanıla kullanıla 
işlemez hale gelen nakil vasıtalarının tamir edilmesi için bu maddeye 25 000 liranın ilâvesine lü
zum ve zaruret vardır. 



Fasıl : 310 — Ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri masrafları 
Madde : 10-80 — Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi masrafları, aydınlatma, 

ısıtma, haberleşme, kira 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

72'500 232 000 159 500 
'•* 

Ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişlerinin kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlat
ma, ısıtma, haberleşme, ve kira masrafları karşılığı olarak şimdiye kadar yapılmış olan ödemelere göre 
ayarlanmış olup fazla olarak görünen tahsisat yeni kur farklarından ileri gelmektedir. 

Madde Tahsisatın nev'i 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 

. 40 öteberi 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
70 Haberleşme 
80 Kira bedeli 

Zam 
Lira 

14 400 
10 OOO 
6 500 

25 000 
5 600 
1 800 

31 600» 
64 600 

Yekûn 159 500 

Fasıl : 310 - Madde : 92 — Daimî vazife harcırahı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

70 000 224 000 154 000 

1959 malî yılında, ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişlikleri ile kâtiplerin nakillerinin 
yapılması düşünüldüğünden yeni kura göre hesaplanan zatî ve aile yollukları için bu maddeye 
154 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 310 - Madde : 92 — Muvakkat vazife harcırahı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

18 765 60 000 41 235 

Ecnebi meleketlerdeki öğrenci müfettişi ve kültür ataşeleri ile başkâtip ve kâtiplerin yapa
cakları muvakkat vazife harcırahlarına karşılık olmak üzere bu maddeye 41 235 liranın ilâvesi 
zaruri görülmüştür. 
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Fasıl : 403 ~- Temsil masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

10 000 20 000 10 000 

• Kültür temaslarımızın gün geçtikçe artması dolayısiyle ziyafet, ağırlama, bilet, buket ve çe
lenk ücretleri, misafirlere ikram edilecek her nevi yiyecek, içecek masrafları için 1958 yılr bütçesine 
mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bu bakımdan vâki olacak bu gibi masrafları kıs
men olsun karşılıyabilmek üzere bu fasla 10 000 liranın ilâvesine lüzum vardır. 

Fasıl : 415 — Müzeler ve anıtlar masrafları Madde : 10 — Müzeler ve anıtlar umumi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 545 000 2 750 000 205 0000 

Mevcut 41 müze ve depolarımızla 1958 yılında açılan ve 1959 yılmda yeniden açılacak olan 
müzelerimizin ve müze seksiyonlarının yeni anlayışlara göre tertip, tanzim ve vitrinlerinin imali 
ile ören yerlerinin, temizlik, restorasyon, tertip ve tanzim işlerinin ve neşriyat, hafriyat masraf
ları ile tarihî turistik ve "mimari değeri hâ 'z ve muhafazası elzem islâmi ve gayriislâmi eserlerin 
onarımı, takviye ve restorasyonlarının yapılabilmesi için mevcut şartlar da göz önünde bulundu
rularak 1959 yılı bütçesinin bu maddebine 205 000 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 417 — Yüksek okullar umumi masrafları 
Madde : 10 — Yüksek öğretmen okulu masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

258 665 508 000 249 335 

Lise ve öğretmen okullarımızın ikinci devreleri öğretmen ihtiyacını karşılamak için İstanbul 
Yüksek öğretmen Okulu ile 1959 - 1960 ders yılı başında Ankara'da açılması düşünülen Yüksek 
öğretmen Okulu leyli öğrenci sayısı 150 den 200 e ve bugünkü hayat şartlarına muvazi olarak 
iaşe bedeli 180 kuruştan 250 kuruşa, giyecek bedeli 250 liradan 400 liraya, müstahdemlerin giye
cek bedeli 100 liradan 150 liraya, öğrenci ilâç, revir, tedavi masrafları 20 liradan 40 liraya çıka
rılmış, yakacak, aydınlatma, su, öteberi masrafları, çeşitli ders vasıtası ve demirbaş masrafları 
da öğrenci ve okul sayısına göre hesabedilerek bu maddeye 249 335 liranın zammı zaruri görül
müştür, İstanbul ve Ankara yüksek öğretmen okulları için yapılacak sarfiyat bağlı cetvelde gös
terilmiştir. 



Hizmetin nevi 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Vazifeli öğretmen, müstah
dem) 
Giyecek (öğrenciler için) 
Giyecek (Müstahdemler için) 
öğrencilere kitap, kırtasiye, harçlık 
öğrenci, ilâç revir, tedavi masrafı 
Ders tatbikatı, gezi, inceleme 
öğrenci üniversite hare masrafı 
Yakacak masrafı 
Aydınlatma masrafı 
Havagazı ve su masrafları 
Telefon masrafı 
Kırtasiye, basılı kâğıt masrafları 
öteberi masrafı 
Ders ve lâboratuvar malzemesi mas
rafları 
Kitaplık ve yayım masrafları 
Küçük onarım masrafları 
Çeşitli ders vasıtası, demirbaş mas
rafları 

1958 malî yılı bütçesiyle verilen 
öğrenci Î$ŞQ Tutarı 

sayısı Lira K. Gün Lira 

150 

34 
150 
26 
150 
150 
150 
150 
— ' 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

1 

1 
250 
100 
50 
20 
40 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

80 

80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-— 
— r -

300 

300 
' — 
'— 

Sene 
•» 

» 
» 
» 
> 
T> 

» 
•» 

» 

» 
> 
» 

81 000 

18 360 
37 500 
2 600 
7 500 
3 000 
6 000 
7 500 
25 125 
5 250 
3 000 
1 500 
2 500 
4 500 

25 000 
3 000 
4 500 

— » 

Umumi yekûn 

K. 

1959 bütçe yılı tek 
öğrenci İaşe 

sayısı Lira K. Gün 

150 
50 

50 
50 

300, 
180 

60 2 50. 300 
200 400 — — 
40 150 — — 

200 50 — Sene 
200 40 — » 
200 60 — » 
200 50 — » 

— » 

20 830 

258 665 — 

Fasıl : 417 - Madde : 20 — Eğitim enstitüleri masrafları 

1958 yıh 
tahsisatı 

Lira 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

» 
» 

» 

1 394 845 2 516 250 1 121 405 



Eğitim, Enstitüsü sayısı üçten beşe ve leyli öğrenci sayısı da 1 200 den 1 500 e çık 
dır. Bundan başka iaşe bedelleri bugünkü hayat şartlarına anuvazi olarak 180 kuruşta 
ruşa, giyecekler 250 liradan 400 liraya yükseltilmiş, ilâç, revir, tedavi, yakacak, aydı 
öteberi masrafları, ders lâboratuvar ve tesisat gibi öğrencilerle ilgili masraflar da bi 
zam yapılmak suretiyle bu madde tahsisatının 1 121 405 lira fazlasiyle 2 516 250 lira 
ması zaruri görülmüştür. Sarf yerlerini gösterir cetvel bağlıdır. 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Vazifeli öğretmen ve müs
tahdem) 
Giyecek (Öğrenciler için) 
Giyecek (Müstahdemler için) 
Kitap, kırtasiye, harçlık (öğrenci için) 
Revir, ilâç, tedavi (öğrenciler için) 
Ders tatbikatı, gezi, inceleme 
Yakacak masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Havagazı ve su masrafları 
Telefon masrafları 
Kırtasiye ve basılı kâğıtları 
öteberi masrafları 
Ders, lâboratuvar ve spor levazım 
masrafları 
Beden eğitimi bölümü kaya, izcilik, 
su sporu 
Kitaplık ve yayım masrafları 
Demirbaş ve döşeme masrafları 
Küçük onarımlar 

1958 malî yılı bütçesiyle verilen 1959 malî yılı 

öğrenci 
sayısı 

1200 
_ 

166 
1200 
126 

1200 
1200 
1200 

— 
__ 
— 
— 
. 

İaş 
Lira 

1 
— 

1 
250 
100 
50 
20 
30 

— 
— 
—- • 
— 

e 
K. 

80 
— 

80 
—. 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
__ 

Gün 

300 
— 

300 
— 
— 
— 
— 
— . 

— 
— • 

— 
— 

Tutarı 
Lira 

561 600 
— 

89 640 
300 000 
12 600 
60 000 
24 000 
36 000 
52 155 
19 500 
11 150 
5 200 
13 000 
4 000 

K. 

— 

_̂ 
_ 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

öğrenci 
sayısı 

1 350 
150 

215 
1 500 
150 

1 500 
1 500 
1 500 

— 
ı — 
— 
— 
• — 

taşı 
Lira 

2 
2 

2 
400 
150 
50 
40 
45 
— 
—• 
—. 
— 
— • 

— 

e 
K. 

50 
50 

50 
-— 
— • 

— 
— 
— 
— • 

— 
— • 

— • 

— 
— 

Gün 

300 
180 

300 
— 
— 
— 
—• 
— • 

— • 

.—-
— • 

—. 
— • 

— 

1 0 

1 
6 

— 21 000 — 

14 000 
11 000 
150 000 
10 000 

2 

Umumi yekûn 1394 845 2 5 



Fasıl : 417 - Madde : 30 — Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarı 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

681 330 

1959 yılı 
teklifi 

Lira 

795 650 

Fazlası 
Lira 

114 320 

Konservatuvarın yatılı talebe sayısı 1958 de olduğu gibi yine 250 dir. İaşe bedeller 
tan 250 kuruşa, elbise bedelleri 250 liradan 400 liraya, palto bedelleri 150 liradan 200 
öğrenci için 250 lira hesabiyle elbise bedeli, kız öğrencilerin 175 lira olan palto bed 
liraya, müstahdemlerin 145 liı?a olan elbise bedellerinin 150 liraya ve 110 liradan ibare 
bedellerinin de 150 liraya çıkarılması ve fiyat ayarlamaları dolayısiyle yakacak, kırtasiy 
bahçe bakımı, tesisat yaptırma ve onarım, her atelye ve bale levazımatı ile ilâç ve tedav 
inceleme gezisi, kitaplık ve yaym masrafları karşılığı olarak bu maddeye 114 320 lira 
zaruridir. Cetveli bağlıdır. 

Tahsisatın sarf yerleri 

Yiyecek : 
öğrenciler 
Müstahdemler 

Giyecek : 
Erkek öğrenci (elbise) 
Erkek öğrenci (palto) 
Kız öğrenci (elbise) 
Kız öğrenci (palto) 
Müstahdem (elbise) 
Müstahdem (palto) 

Devlet Konservatuvarı masrafları 
1958 yılı tutarı 1959 yılı tutarı 

Aded Lira K. Gün Lira Aded Lira K. Gün 

250 1 80 
60 1 80 

300 
360 

135 000 250 
38 800 60 

2 50 
2 50 

300 
300 

173 800 

250 
60 
— 
40 
60 
15 

225 — 
150 — 
—- — 
175 — 
145 — 
no — 

— 56 250 
— 9 000 
— — 
— 7 000 
— 8 700 
— 1 650 

150 
33 
100 
39 
60 
15 

400 — 
200 — 
250 — 
200 — 
150 — 
150 — 

— 
— 
— 
— 

— 

82 600 



1958 yılı tntan 1969 yılı tutan 
Tahsisatın sarf yerleri Aded l i r a K. Gün Idra Aded Lira K. Gün 

94 600 
25 000 
17 500 
5 000 

10 000 

20 000 

75 000 

18 750 
14 000 

30 000 
50 000 
10 000 
15 000 

Yakacak : l i ra 
Kömür 1 000 ton 87 liradan 87 000 
Nakliye 10 000 
Odun, çıra ve gaz 5 100 94 600 
Aydınlatma 
Su 
Telefon 
Kırtasiye, temizlik ve bahçe balamı : 
Yeni binanın temizliği ve yeniden bahçe tanzimi 
için 10 000 
Tesisat yaptırma ve onarma : 
Yeni binanm ihtiyacı için fark konulmuştur. • 20 000 
Demirbaş, yatakhane, dershane, mutfak levazımı 
ve müzik aletleri satın alımı 75 000 
Her türlü atelye ve bale levazımı : 
Geçen sene 30 000 lira kâfi gelmediğinden demir
baş tertibinden yapılan tasarrufla bu ihtiyaç 
karşılanmıştır. 30 000 
îlâç : 
Geçen yıl ilâç tahsisatı kâfi gelmediğinden bu 
miktar demirbaş tertibinden yapılan tasarrufla 
karşılanmıştır.* 10 000 
İnceleme gezisi : s •• 
80 X 250 = 20 000 
Kitaplık ve yayım masrafları 
Folklor arşivi için gerekli malzeme : 
Kurulması için hazırlıkları başlamış olan folklor 
müzik koleji malzeme ve derleme masrafı 
İzmir Müzik Okulu masrafları 
Alet onarımı 
Öğrencilere verilecek kitap ve kırtasiye 

681 330 



— 201 — 
Fasıl : 418 - Madde : 10 — Lise ve ortaokulları umumi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 050 000 3 500 Q00 1 450 000 

Kolej, lise ve ortaokullarımızın yakacak, aydınlık, su, temizlik malzemesi, kırtasiye, beden eğitimi, 
hareket ve müsabakaları, ilâç, benzin, hayvan yemi ile çeşitli idare giderleri bu bölümün 10 ncu mad 
desinden ödenekle karşılanmaktadır. 1958 yılı bütçesiyle bu tertipten alman 2 050 000 liralık öde
nekle mevcut 598 okulun yukarda belirtilen ihtiyaçlarının asgari bir şekilde sağlanılmasma çalışıl
mıştır. Okul sayısı yi dan yıla fazlalaşmaktadır. 1957 - 1958 yılı başında açılan Bingöl Lisesi, Develi 
Lisesi, Edremit Lisesi, Fatih Lisesi, Hakkâri Lisesi, Karaman Lisesi, Kırıkkale Lisesi, Nazilli Lisesi, 
Tunceli Lisesi ile Gölbaşı, Manavgat, Germencik, Kuyucak, Yenipazar, Edincik, Karamanlı, Keleş, 
Tirilye, Güney, Meriç Eskişehir, Mehmetçik, Beylikahır, Gelendost, Gönen, istanbul, Bağlârbaşı, 
Erenköy, Nişantaşı, Yeşilköy, Kayseri, Sümer, Yahyalı, Alpullu, Üzümlü, Yunak, Aşağıçumra, 
Artova, Araklı, Yomra, Akçakale, Bozova, Geva$, Zonguldak, Kilimli'de birer ortaokul açılmış oldu
ğundan bu tertiplerden yapılan masraflar da çoğalmıştır. Bu itibarla bu maddeden asgari olarak : 

Yakacak için 1850 000 
Aydınlık 450 000 
Temizlik malzemesi 350 000 
Su 480 000 
îdare giderleri 340 000 

Yekûn 3 470 000 

. 1958 - 1959 öğretim yılı başında açılacak lise ve ortaokulların ihtiyaçları da dikkate alındığı 
takdirde bu maddeye 3 500 000 liralık bir tahsisatın konulmasına katî bir zaruret vardır. 

Fasıl : 418 -Madde :20 — îmam- Hatip okulları umumi masraf lan 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

220 000 370 000 150 000 

îmam - Hatip okullarımızın yakacak, aydınlık, su, temizlik malzemesi, kırtasiye, beden eğitimi, 
hareket ve müsabakaları, ilâç, benzin, hayvan yemi ile çeşitli idare giderleri, soba, sıra, masa, do
lap, sandalye, tabure, kitaplık giderleri bu bölümün 20 nci maddesindeki ödenekle karşılanmaktadır. 
1958 yılı bütçesiyle bu tertipten alınan 220 000 liralık ödenekle mevcut 17 okulun yukarda belirti
len ihtiyaçlarını asgari bir şekilde sağlanmasına çalışılmıştır. Okul sayısı yıldan yıla fazlalaşmakta 
olduğundan bu tertipten yapılan -masraflar da çoğalmıştır. 

Kuruluş halinde bulunan îmam - Hatip okullarının ihtiyaçları dikkate alındığı takdirde bu 
maddeye 370 000 liralık tahsisatın konulmasında katî zaruret vardır. Sarf yerlerini gösterir liste 
arkada bağlıdır. 



— 202 — 

İmam - Hatip okulları 

1 9 5 8 y ı l ı 1 9 5 9 y ı l ı 
Fiyatı Tutarı Fiyatı Tutarı Fazlası 

Ton Lira Lira Ton Lira Lira Lira 

7 
» 
» 
» 
7> 

?> 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

okul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

kömür 
odun 
aydınlatma 
su 
temizlik malzemesi 
telefon konuşması 
kırtasiye 
beden eğitimi ve spor 
müsabakası 
ilâç 
çeşitli masraflar 
lâboratuvar 
meslek kitapları ve 
yardımcı kitaplar 
basılı kâğıt ve defter 
tesisat 

270 80 21 600 380 120 45 600 24 000 (1) 
7 000 20 000 13 000 (1) 
5 500 8 500 3 000 
5 200 10 400 5 200 
4 300 7 000 2 700 
1 500 2 000 500 
5 500 11 000 5 500 

4 500 6 000 1 500 
1 000 5 000 4 000 
10 800 19 400 8 600 
40 200 60 200 20 000 

.7 400 12.400 5 000 
5 500 10 000 4 500 

100 000 152 500 52 500 

220 000 370 000 150 000 

Fasıl : 419 - Madde : 10 — Teknik, Teknik öğretmen yüksek ekonomi ve ticaret okulları masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 748 165 4 112 500 1 364 335 

Meslekî ve Teknik okullarımızdaki yatılı talebe sayısı 746 dan 1 000, yarım yatılılar sayısı da 
400 den 500 ze, günlük iaşe bedeli 180 kuruştan 250 kuruşa, yarım yatılıların iaşe bedeli de 75 ku
ruştan 100 kuruşa, giyecek bedelleri ise 400 liraya yükseltilmiş, ilâç, revir, tedavi, yakacak, aydın
latma, su, öteberi masrafları, ders lâboratuvar, temrin ve tesisat gibi, öğrencilerle ilgili masraflara 
da birer miktar zam yapılarak bu madde tahsisatı 4 112 500 liraya çıkarılmıştır.' Müfredat cetveli 
arkadadır. 

(1) Yeni okul ile mevcut okullara lise sınıfı ve şube ilâvesinden ve öğrenci sayısının artmasından. 



Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (Yatılı) 
Yiyecek (Yarım yatılı) 
Giyecek 
Burs 
Temizleme 
îlâç 
Aydınlatma, makina yağı, muharrik mazot, 
yem bedeli 
Mahrukat 
İlân 
Su 
İdari kırtasiye 
Müteferrika , •.... • 
Talebe kitap ve kırtasiyesi 
Okul kütüphanelerine alınacak kitap ve 
mecmua 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 
Talebe hamam ve traşı 
Talebe harçlığı 
Talebe yol parası ""-••• 
Stajyer talebe masrafı 
Ders atelye levazımatı 
Tesisat ve mefruşat 
Kira 
Matbu evrak ve defter 
Onarma 
Spor işleri 

1959 
Tutarı öğrenci 
Lira 

402 840 
66 000 
186 500 

— 
49 830 
8 000 

100 000 
130 000 
6 000 
55 000 
6 300 

60 000 
37 300 

140 000 
350 000 
120 000 
8 000 
2 000 
15 000 
20 000 
6 000 

400 000 
337 095 

— 
7 000 
60 000 
8 000 

sayısı 

1000 
500 

1000 
66 
— 
— 

__ 
— 
— • 

— • 

— 
— 
— 

. 
— 
—. 
— • 

— 
— 
— 
—. 
— • 

—-
— • ' 

—. 
— 
— 

Lira 

. 2 
1 

.400 
150 
— 
— 

___ 
— 
— 
— 
— 
• — 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
. — 

K. 

50 
— 
— 
— 
— • 

— 

-, 
— 
~— 
— 
— . 
— 
— 

__ 
— 
— 
— 
— 
— > 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



1959 
Tutarı öğrenci 
Lira sayısı Lira K. 

Bastırılacak kitap _ . - _ _ _ _ _ _ 27 300 — — — 
Ankara ve Eskişehir Akşam Yüksek Ticaret 
İktisat okulları masrafı — — — — 140 000 — — — 

Yekûn 2 748 165 

Fasıl 419 - Madde 20 — Ticaret ve diğer meslek'okulları ve enstitüleri masra 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

8 507 979 11 767 729 3 259 750 
Orta dereceli meslekî ve teknik okullarında okuyan talebe sayısı 101 776 dır. 1959 

kî ve teknik okullarına her yıl biraz daha rağbet arttığından bu sayının 120 000 olaca 
mektedir. Bu okullarda parasız yatılı olarak öğrenim yapan öğrencilerin sayısı 1958 
1 605, yarım yatılıların sayısı ise 9 000 den 9 500 e çıkarılacaktır. Bugünkü hayat şar 
olarak yatılı öğrencilerin iaşe bedelleri 150 kuruştan 225 kuruşa, giyecek bedelleri 40 
yatılı öğrencilerin iaşe bedelleri 60 kuruştan 75 kuruşa çıkarılmış ve temizlik ma 
mahrukat ve sanayi kömür, tenvirat, su, ilân, kırtasiye, müteferrika, lâboratuvar t 
gibi öğrencilerle ilgili masraflara da birer miktar zam yapılarak bu madde tahssatı 
fazlasiyle 11 767 729 lira olarak teklif edilmiştir. Bu tahsisatın sarf yerleri aşağıda 

1958 yık 
öğrenci 

Hizmetin mahiyeti sayısı Lira K. Günü 



1958 yıh 
Öğrenci 

sayısı Lira K. Günü 

Yiyecek (Yatılı) 1605 1 50 300 
Yiyecek (Yarım yatılı) 9 000 — 60 220 
Giyecek (Yatılılar) — . .— — _ 
Giyecek (Yarım yatılılar) — — — — 
Temizlik malzemesi — — — — 
ilâç _ _ _ _ _ _ _ 
Mahrukat ve sanayi, kömür _ _ _ _ _ — — 
Tenvirat, muharrik kuvvet, mazot, makina 
yağı, benzin, yem bedeli — — — — 
Su _ — — — 
ilân — — — — 
idari kırtasiye — — — — 
Müteferrika — — — — 
Talebe kitap ve kırtasiyesi — — — 
Kitap ve mecmua — — — — 
Lâboratuvar — — — — 
Temrin — — — — 
Telefon _ _ _ _ _ _ 
Kira — — — — 
Talebe hamam ve traşı — — — — 
Talebe harçlığı — — — — 
Talebe yol parası — — — — 
Ders ve atelye levazımı — — — — 
Tesisat ve mefruşat — — — 
Onarma — — — — 
Matbu evrak ve defter — — — - — 
Yangın söndürme malzemesi — — — — 
Kitap telif ve tercüme — — — — 
Bu yıl, izmit, istanbul'da açılacak akşam 
tekniker, Ankara'da açılacak olgunlaşma 
enstitüsü ile muhtelif vilâyetlerde açılacak 

Hizmetin mahiyeti 

1959 
Tutarı < 
Lira 

722 250 
1 188 000 
321 000 
225 000 
123 335 
40 000 
743 000 

600 000 
170 000 
21 817 
73 500 
200 000 
40 000 
71 000 

113 000 
1 750 000 

42 912 
279 895 
11 270 
7 000 
5 000 

650 000 
300 000 
200 000 
64 000 
150 000 
46- 000 

iğrenci 
sayısı 

1 605 
9 500 
1 605 
9 500 
_-_ 
-----
._ 

— 
— 
— 
.._ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 
— 
—_ 

Lira 

(m, 

400 
50 

— 
__ 

— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-. 
.— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
-_ 

K. 

25 
75 
— 
__ 

— 
— 

— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 



1958 yılı 1959 
öğrenci Tutan sayısı Lira K. G 

Hizmetin mahiyeti sayısı Lira K. Günü Lira öğrenci 

15 akşam kız sanat okulu ve yine bu yıl fa
aliyete geçirilecek Adana, Motor Sanat Ens
titüsü tesisatı için — — — — 200 000 — — — 
Meslekî ve Teknik öğretime bağlı 379 okula 
satınahnacak makina ve avadanlık — — — — 150 000 — — — 

Yekun 8 507 979 

Fasıl 420 - Madde 10 — Hk öğretmen okulları umumi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

18 967 497 28 410 800 9 443 303 

1958 malî yılı bütçesiyle tahsisat verilen 47 ilk öğretmen okuluna ilâveten ikisi gün 
yatılı olmak üzere bu sene açılan 5 ilk öğretmen okulu ile bu müesseselerin sayısı halen 
öğrenci sayısı da 17 250 ye çıkarılmıştır. 1959 -1960 ders yılında üç okul daha açmak sur 
yısı 55 e, yatılı öğrenci sayısı ise 17 750 ye yükselecektir. Okul ve öğrenci sayısındaki b 
ber, tesislerinin miktarı 25 - 85 arasında değişen 6 sınıflı ilk öğretmen okullarımızın 
dört sene içinde yeniden açılan 19 okulun tahsisat kifayetsizliği yüzünden tamamlanaim 
vasıtası ve her çeşit demirbaş gibi çok zaruri ihtiyaçlarının karşılanamamış bulunması, a 
den açılacak okullarla eski okullarımızın başta en mühim ihtiyaç maddelerinden yiyece 
kacak başta olmak üzere nakil ücreti dâhil bütün ihtiyaç maddelerinin hayat seviyesi 
siyle geçen yıllara nazaran farklı bir hale gelen fiyat ayarlamaları da dikkate alınarak 
bütçesine asgari olan bu farkların ilâvesine katî bir zaruret vardır. 



Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Yeni alınacak öğ
renciler) 
Yiyecek (Personel için) 
Giyecek öğrenciler için 
Yakıt ve aydınlatma 
Kitap, defter kırtasiye 
öteberi, hamam, sn öğrenci 
traşı 
Revir ve ilâç 
öğrenci yollukları 
Spor işleri 
Askerlik ders ücreti 
Dergi ve yayın 
f emrin ve tatbikat 
istimlâk ve satmalma 
Tesis eşyası (Demirbaş v» 
ders aletleri dâhil) 
Su, elektrik, kalorifer, ka-
malizasyon, tadil ve onarım 
Yeni inşaat 

öğrenci 
sayısı 

17 000 

1 600 
17 000 
17 000 
17 000 

47 okul için 
17 000 
17 000 

47 okul için 
47 okul için 
47 okul için 
47 okul için 

— 

1958 yılı 

Lira 

1 

1 
200 
— 
40 

16 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 

K 

50 

50 
— 
16 
— 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Gün 

320 

300 
— 

365 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Tutan 
Lira 

8 160 080 

720 000 
3 400 000 

992 802 
680 000 

212 000 
272 000 
170 000 
60 000 
30 000 
60 000 

215 000 
1 000 000 

750 000 

325 000 
1 920 615 

Yekûn 18 967 497 

öğrenci 
sayısı 

17 360 

390 
1 700 

17 750 
17 750 
17 750 

55 okul için 
17 750 
17 750 

55 okul için 
55 okul için 
55 okul için 
55 okul için 

— 

l i ra 

2 

2 
2 

400 
— 
40 

25 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

K. 

25 

25 
25 
— 
30 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1959 

Gün 

320 

180 
300 
— 

365 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

12 

1 
7 
1 

— 
— 
— 2 

28 



Fasıl 420 - Madde : 
1958 yık 
tahsisatı 

Lira 

2 257 920 

40 — Yatılı ilkokulların umumi masrafları 
1959 yılı 

teklifi Fazlası 
Lira Lira 

3 386 220 1 128 300 

Yurdumuzun mahrumiyet mmtakaiarı, dağınık köy gruplarından müteşekkil olup her birinden b 
rilmiyeeek durumda olan bölgelerde bugüne kadar 9 yatılı ilkokul açılmıştır. Halen bu okullarda 
1959 yılı bütçesiyle bu okul sayısının 13 e iblâğı ve öğrenci sayısının da 1 850 ye çıkarılması tekli 
dumuzun bilhassa Doğu illeri ile dağınık köyler grupund an müteşekkil bölgelerde ilköğretimin 
sayısının artırılmasına zaruret vardır. Bu itibarla 1958 yılı kadrosuna 1959 yılı için ilâve edilen 
yakacak, kitap ve ilâç masrafları ile sair müteferrik masrafları bugünkü iktisadi şartlara göre he 
edilmiştir. Yalnız bu arada 1958 yılı için 150 kuruş üzerinden hesabedilen yiyecek bedeli 225 kuru 
len yakıt ve aydınlatma parası 27 kuruş, 150 lira olan giyim bedelinin 250 liraya, 30 lira olan kita 
40 liraya her bir okul için 3 000 lira olan müteferrik masrafların 4 000 liraya, bir öğrenci için 10 
nin 20 şer liraya çıkarılması zaruri görülmektedir. Muş ve Hakkâri 'de inşası ele alman yatılı il 
için 500 000 er liradan 1 000 000 liraya ihtiyaç vardır. Gerek j^eniden açılacak ve gerekse faaliye 
i esiş ve demirbaş ihtiyaçları için de 150 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

1959 yık 
i ir kişi içi 
Lira K Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Personel için) 
Giyecek (öğrenciler için) 
Yakıt ve aydınlatma 
Kita^C kırtasiye levazımatı 
Müteferrika 11 okula 3 000 he-
sa biyle 
Revir ve ilâç 
Tesis ve demirbaş 
inşaat ve onarım 

< )ğreııei 
sayısı 

i 650 
126 

l 650 
İ 650 
î 650 

— 
•1 650 

— 
— 

1958 yılı 
Bir 

kişi için 
Lira 

1 
1 

150 
— 
30 

— 
10 
— 
__ 

K. 

50 
50 
— 
18 
.__. 

__ 
— 
— 
_ 

Gün 

320 
320 

._.-
365 

— 

__ 
__. 
. .„ . -

._-

Tutar î 
Lira 

792 000 
60 480 

247 500 
107 940 
50 500 

33 000 
16 500 
65 000 

885 000 

öğrenci 
sayısı 

1 850 
175 

1 850 
1 850 
1 850 

1 850 

25 
250 

40 

20 

Yekûn 2 257 920 

îün 

320 
320 

_.._ 
365 

-

.___ 
— 
— 



Fasıl 421 - Madde 11 — Kütüphaneler umumi masraflar! 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Liça Lira Lira 

525 000 650 000 125 000 

Kütüphanelerimizde gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakımından her yıl geçen yıla nispetle 
büyük inkişaflar kaydedilmektedir. Bu inkişaflardan mütevellit olarak bittabi yeni ihtiyaçlar baş-
göstermektedir. 1959 malî yılında kütüphanelerimizin genel giderleri bakımından ödenek ihtiyaç
ları aşağıda arz ve izah edilmiştir : 

Genel giderler : 
a) Mühim yazma koleksiyonlarını ihtiva eden kütüphanelerimizin depolarını madenî raf tesisatı 

ile teşhisi zaruri görüldüğünden bunların hepsinin birden yaptırılması imkânsızlığı karşısında yılla
ra taksimi suretiyle kısım kısım yaptırılmalarına devam olunmaktadır. Bununla beraber, birçok kü
tüphanelerimizin depolan ehemmiyetli bir şekilde ıslaha muhtacolduğu gibi, yeniden açılacak kü
tüphanelerimizin depolarının lüzumlu tesislerinin de ele alınması zaruri bulunmaktadır. Bu yıl yap
tırılmaları zaruri görülen depo tesislerine karşılık olarak 140 000 liraya şiddetle ihtiyaç vardır. 

b) Kütüphanelerimizin okuma salonlarının huzur ve rahat içinde tetkik ve tetebbua müsait bir 
hale getirilmesi lüzumludur. Bu yıl içinde ele alınması ve yaptırılması zaruri olan okuma salonları 
tesislerine karşılık olarak 120 000 liraya lüzum görülmektedir. 

e) Kütüphanelerimizde okuyucu sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kütüphaneler genel gider
lerinin kifayetsizliği yüzünden yeni eserlerle kütüphanelerimizin takviyesine lâyıkiyle imkân bulu
namamaktadır. Okuyucular yerli, .yabancı ilmî ebedi, fennî dergi ve kitaplar aramaktadırlar. Kütüp
haneleri halkın fikir ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesini istihdam eden müesseseler olduğuna gö 
re kütüphanelerimiz muhteviyatının yerli ve yabancı yeni neşriyatla takviyesine zaruret vardır. 
Bu itibarla kütüphanelerimizdeki kitap koleksiyonlarının ilmî, fennî ve edebî kıymetler taşıyan 
eserlerle lüzumlu müracaat kitapları ile ve ansiklopedilerle zenginleştirilmesi için mevcut 95 umu
mi kütüphane ile 55 halk iare servisine en az 100 000 liraya ihtiyaç vardır. 

ç) Kütüphanelerimizin 1959 yılı tenvir, teshin ve idare masrafları hakiki ihtiyaçları karşı
lamaktan uzaktır. İstanbul Beyazıt, Süleymaniye, Millet, Manisa, Konya, İzmir, Diyarbakır ve 
Aydın gibi umumi kütüphanelerinin büyüklüğü ve bunlardan bâzılarının kalorifer tesisatına mâ
lik olması dolayısiyle geniş mikyastaki ihtiyaçlarının dikkate alınması zaruridir. Bu itibarla va
sati olarak kütüphane başna 2 500 lira üzerinden mevcut kütüphanelerimiz için 170 000 liraya ih
tiyaç hâsıl olacağı tabiîdir. 

d) Kütüphanelerimiz muhteviyatında çok sayıda ciltsiz kitaplar vardır. Bunlardan ve kütüp
haneye her yıl yeniden giren kitaplardan istifade için bunların ciltlettirilmesine zaruret bulunmak
tadır. Kütüphanelerimizde mevcut yazma kitaplarımızın tamir ve restorasyonuna çok ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Bâzı bir yazma eserin restorasyonuna veya ciltlerinin yeniden yapılmasına 
50 - 60 liranın sarfı gerekmektedir. Bu eserlerin teclit ve restorasyonunun yapılması işinin geriye 
taallûku bu büyük kıymetlerin mevcudiyetlerini tehlikeye sokacaktır. Kütüphaneler genel gider
irinin kifayetsizliği yüzünden cilt işine ayrılan ödenekle kütüphanelerimize her yıl yeniden giren 
yeni eserlerin teclidine bile geçilememektedir. Vekâletimiz bütçesinden yöneltilmekte bulunan kü
tüphanelerimize bir yılda giren 65 - 75 bin kitabın cilt bedeli bugünkü rayice göre 200 000 lirayı 
geçeceği ve kütüphanelerimizin yeni neşriyatla takviye edileceği ve eskiden mevcut ciltsiz kitap
lardan da her yıl peyder pey ciltlettirilmesi lüzumu dikkate alınmak suretiyle cilt ihtiyacı için 
asgari 100 000 firalık ödeneğin tahsisi gerekir. 

e) Süleymaniye Kütüphanesinde kurulmuş bulunan Mikrofilim ve Fotokopi servisini yeni 
cihazlarla takviyesi ve levazımatı için 20 000 liranın tahsisine ihtiyaç görülmektedir. Yukarıda arz 
edilen ve müfredatı ilişik cetvelde yazılı olup tahakkuku zaruri görülen işler için 1959 malî yılı 
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bütçesinin kütüphaneler genel giderleri tertibine 650 000 liralık ödeneğin konulmasına kesin su
rette lüzum ve ihtiyaç görülmektedir. 

Kütüphanelerimizin 1959 yılına ait genel gider ihtiyaçlarını gösterir liste 

Fasıl : 421 - Madde : 14 — Millî Kütüphane umumi masraflar 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

Lira 

İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinin üç kitap deposunun madenî'rai tesisatına 
İstanbul Bayazıt Umumi Kütüphanesinin mecmualar kısmı madenî raf tesisatına 
İstanbul Millet Kütüphanesinin üç "deposunun madenî raf tesisatına 
Manisa Umumi Kütüphanesinin yazmalar deposunun madenî raf tesisattı 
İzmir Atatürk Kütüphanesinin madenî raf tesisatı 
Diğer kütüphanelerimizin ıslaha muhtaç depo ve ilâve raf tesisatı 
İstanbul Hüsrevpaşa Kütüphanesinin okuma salonu tesisatına 
Diyarbakır Umumi Kütüphanesinin noksan tesisatına 
Gazianteb - Kilis Umumi Kütüphanesinin tesisatına 
Çanakkale Uımumi Kütüphanesinin tesisatına 
Samsun Gazi kitaplık tesisatına 
Diğer kütüphanelerimizin tesis ihtiyaçlarına 
91 umumi kütüphane ile 55 iare ve açılmak üzere bulunan 10 kütüphaneye kitapve dergi 
mubayaasına 
Tenvir, teshin ve temizlik ve idare masraflarına 
Halk iare servisleriyle birlikte yekûnu 146 aded umumi kütüphanelerin cilt ihtiyacına 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine Mikrofilim ve Fotokopi Servisinin malzeme ve yeni 
cihaz ihtiyaçlarına 20 000 

30 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 
20 000 
15 0C0 
15 000 
15 000 
10 000 
20 000 
30 000 

80 000 
255 000 
80 000 

Yekûn 650 000 

475 000 509 000 34 000 

1958 Millî-Kütüphane bütçesine nazaran arada görülen 34 000 liralık fark 1959 yılında Millî 
Kütüphaneye daha bol sayıda kitap, mecmua, gazete, haritalar ve müzik servislerine daha bol 
sayıda eserler satmalmak ve fiyat ayarlamaları dolayısiyle bâzı müteferrik masraflara yapılan 
zamdan ileri gelmektedir. Masrafa ait liste aşağıdadır. 
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Hizmetin nevi 

Kitap satmalma masrafları 
Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve Türkiye Bibliyografyasının neşir masraflan 
Mikrofilim ve Fotokopi Atelyesi için malzeme ve alet mubayaası 
Periyodikler abone masrafları 
Müzik servisi için çeşitli eserler ve malzeme 
Resim galerisi için tablolar alınması 
Haritalar servisi için yapılacak masraflar 
Cilt atelyesi için malzeme ve aletler mubayaası 
Namıkkemal - Yenidoğan, Bahçelievler ve Bayındır sokaktaki kütüphanelerin her türlü 
masraflan 
Isıtma masraflan 
Kırtasiye masrafı 
Temizlik masrafı 
Telefon 
Aydınlatma 
Su masraflan 
Müteferrik masraflar 

Yekûn 

Lira 

160 000 
60 000 
40 000 
35 000 
40 000 
15 000 
15 000 
30 000 

35 000 
10 000 
10 000 
10 000 
7 000 
7 000. 
5 000 

30 000 

500 000 

Fasıl : 422 — Güzel Sanatlar Akademisinin umumi masraflan 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

367 000 413 355 46 355 

Akademi için yeniden kiralanacak binanın yakacak, aydınlatma, temizlik, kırtasiye, bahçe ba
kımı gibi müteferrik masraflarla demirbaş satmalımı, canlı modeller masraflan, fakir öğrencile
re yardım, kitaplık, yayın ve sanat eserleri mubayaası, her çeşit atelye ve ders levazımatı muba
yaası, resim ve heykel müzesi umumi masraflan, hizmetli giyim masraflan ile iç ve dış memleket
lerde açılacak sergi masraflan karşılığı olarak bu fasla 46 355 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüş
tür. Masraflara ait liste bağlıdır. 
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Güzel Sanatlar Akademisi masrafları 

Yakacak 
Aydınlatma 
Su 
Telefon 
Küçük onarımlar 
Müteferrik işler, temizlik, kırtasiye ve bahçe bakımı 
Demirbaşlar 
Canlı modeller 
Pakir öğrencilere yardım 
Kitaplık, yayın ve sanat eserleri mubayaası 
Tesisat 
Her çeşit atelye ve ders levazımı 
Hizmetli giyim masrafları 
Yurt. içinde ve dış memleketlerde açılacak sergiler 

Yekûn 

1958 
tahsisatı 

Lira 

47 000 
.15 000 
8 500 
7 500 

10 000 
20 000 
54 000 
25 000 
18 000 
57 000 
30 000 
45 000 
20 000 
10 000 

367 000 

1959 da 
istenen 

Lira 

63 355 
20 000 
8 500 
7 500 

10 000 
25 000 
54 000 
25 000 
18 000 
57 000 
30 000 
60 000 
25 000 
10 000 

413 355 

Fazlası 
Lira 

16 355 
5 000 

„ . „ . 

— 
5 000 

15 000 
5 000 

46 355 

Fasıl : 425 - Madde : 13 — Maarif Vekâleti 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

257 500 

1959 yıh 
teklifi 
Lira 

598 400 

Fazlası 
Lira 

340 900 

Vekâletimiz 'hesabına 'halen tahsilde bulunan Aınerika'da 9. Almanya'da 9, Fransa'da 4, İngilte
re'de 4 ki ceman 26 öğrenci vardır. Amerika'da öğrenimde bulunan öğrencilerin senelik ortalama 
masrafları 27 200, diğer memleketlerde okuyanların ise 20 800 liradır. Bütün öğrencilerin senelik 
•masrafları aşağıda gösterilmiştir. 

.Senelik ortalama masrafın ıh'eftalbı 
Amerika Almanva Fransa İngiltere İsviçre 

15 360 
960 

Halen Amerika 'da 
okuyan : 9X27 200=244 800 6 720 
Halen diğer mem
leketlerde okuyan: 17X20 800=353 600 4 160 

9 984 14 976 12 480 -H3 440 Aylık 
640 960 800 960 Ek ödenek 

5 056 2 944 4 330 3 520 Öğrenim üc
retleri 

5 120 1 920 3 200 2 880 Tetkik, teda
vi ve saire 

Yekûn 598 400 27 200 20 800 20 800 20 800 20 800 
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Fasıl : 425 - Madde : 17 — Kanunları gereğince ecnebi memleketlere gönderilecek fevkalâde 

sanat istidatlı (çocukların her çeşit masrafları 

1958* yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira l i ra Lir» 

97 600 232 062 134 462 

6660 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlerde tahsil eden 4 öğrenci ve S veli ile Türkiye '-
de tahsil ettirilen 3 öğrenci ve iki veli ve 1959 yılı içinde ımühtemelen taıhsiil lettiri'leeeklerin aylık ve 
zaruri masrafları 'karşılığı olara/k bu maddeye 134 462 'liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. Detaylı lis
te aşağıda gösterilmiştir. (Yeni kur esası üzerinden hesabedilmişjtir) 

Paris'te tahsilde bulunan öğrenci aylıkları 4X1248X12=59 904 
Paris'te »bulunan çocuklar velilerinin aylıkları 8X1 248X12=119 808 
Türkiye'de tahsilde Ibnlunan gocukların aylıkları 2X 350X12= 8 400 
Türkiye'de tahsilde (bulutlan çocukların velileri
nin aylığı 2X 350X12= 8 400 
Paris'te tahsilde bulunan çocukların öğrenim ve 
tedavileri ile ilgili her türlü masraflar 25 550 
Türkiye'de talhsil ettirilen çocukların öğrenim ve 
tedavileri ile ilgili her türlü masrafları 10 000 

Yekûn 232 062 

«i'„T"~."r*'':"" 
Fasıl : 426 — Sağır, dilsiz ve körler okulları umumi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

664 375 979 565 315 190 

6972 sayılı Kanunun 22 nei maddesi hükümlerine göre sağır, dilsiz, kör, vücutça sakat, ve ru-
han arızalı, intibaksız veya benzeri durumda olduklarından dolayı hususi bir eğitimi icabettirenler 
için Maarif Vekâletince lüzumlu müesseselerin kurulması gerekmektedir. Kanunun mezkûr bölümü
ne dayanılarak fiziki arızalı çocuklar için halen Ankara ve Gazianteb'de olmak üzere iki Körler 
Okulu vardır. Bu okullarda 200 çocuk bakılmakta ve eğitilmektedir. Memleketimizde 102 074 kör 
vatandaş bulunduğuna, bunların en az % 10 u olan ve miktarı 10 000 ni aşan tahsil çağında çocuk 
bulunduğuna göre bunlardan ancak 166 sı bakılıp yetiştirilmektedir. Bu düşünce ile geçen sene İs
tanbul'da bir üçüncü Körler Okulu ve yetiştirme yurdunun açılması teşebbüsüne geçilmiş ise de, 
malî imkânsızlıklar yüzünden başarılamamıştır. Bundan başka (istanbul, Ankara, İzmir, Diyarba
kır) da olmak üzere dört sağır, dilsiz okulu vardır. Türkiye'de sağır ve dilsizlerin sayısı 1955 ista
tistiklerine göre 28 806 dır. Bunların tahsil çağında olanları 3 000 e yakındır. Buna rağmen mevcut 
dört okulumuzda 500 çocuk bulunmaktadır. 1959 malî yılında bu öğrencilerin masraflarına karşı
lık olarak bu fasla 315 190 lira ilâve edilmiştir. (Masraf müfredat cetveli bağlıdır.) 



Tahsisatın nevi 

Yiyecek 
Giyecek 
Tenvir ve teshin 

öğrenci 
sayısı 

700 
700 
700 

Kitap, kırtasiye ve ders malzemesi 700 
Revir ve ilâç masrafları 
Tedavi yolluğu 
Harçlık 
öteberi masrafı 
Tesis ve demirbaş 
Tamirat ve tadilât 
Nakil masrafı 7 X 1 500 

700 
700 
700 

— 
— 
— -
— 

Lira 

1 
150 
— 
20 
16 
— 
3 

— 
— 
— 
— 

K. 

50 
— 
16 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Gün 

365 
— . 

365 
— 
— 
— 

12 ay 
— 
— 
— 
— 

Yekûn 

C e t v e l 
Tutarı 

Lira 

388 250 
105 000 

40 880 
14 000 
11 200 
3 500 

25 200 
14 000 
13 445 
49 000 

4 900 

664 375 

öğrenci 
sayısı 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
— 
— 
— 

7 müesse
se için 

Lira 

2 
250 
— 
30 
20 
— 
3 

— 
— 
— 
—' 

-

K 

25 
— 
28 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Gün 

365 
— 

365 
— 
— 
— 

12 ay 
—: 
— 
— 
— 

Fasıl : 448 — Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi h 
sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve 

ğince yapılacak hizmetler karşılığı 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

380 000 

Fazlası 
Lira 

380 000 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında teşek 
misyon üyelerine verilecek ücretler ve bu kanun gereğince yapılacak d^ğer masrafl 
rak yeniden açılan bu fasla 380 000 lira konulmuştur. 
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Fasıl : 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

162 800 240 500 77 700 

Vekâletimiz hesabına 88 burslu öğrenci okutulmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesine eleman 
yetiştirmek üzere 42 burslu öğrenci daha okutulacaktır. Bunların masrafı aşağıda gösterilmiştir. 

Halen mevcut öğrencilerin masrafı : 88 X 1 850 = 162 800 
Yeniden burs verilecek öğrenciler : 42 X 1 850 = 77 700 

240 500 
Geçen yılki tahsisat : 162 800 

.̂ 
Fazlası : 77 700 

Fasıl : 451 -

1958 yıh 
tahsisatı 

Lira 

500 000 

Madde : 10 —* Yayın 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

2 500 000 

, masrafları 

Fazlası 
Lira 

2 000 000 

1958 malî yılı bütçesinin 451 nci bölümünün 10 ncu maddesine mevzu 500 000 liralık ödenekle, 
Vekâletimizce yapılması kararlaştırılan normal işlerin bile tahakkukuna imkân vermemiştir. Okul
larımızın mutlak ihtiyacı bulunan ders levhaları ile haritaları bu sebeple temin edilememiş ve ye
ni açılan okullarımızın ise muhtaç bulundukları kitaplar ve ansiklopediler maalesef gönderileme-
miştir. 1959 bütçemize ilâve olarak konulan 2 000 000 lira, mevcut ödeneğe eklenmek suretiyle elde 
edilecek 2 500 000 lira ile şimdiye kadar yapılagelmekte olan yayın hizmetleri daha da genişletilmek 
suretiyle mütaakıp yıllar da dikkate alınarak hazırlanacak bir plân çerçevesi içinde gerekçemizde 
izah edilen ihtiyaçların 5 - 6 yıl zarfında tahakkukuna imkân, bulunabilecek ve bu ödeneğin 
1 5Ö0 000 liralık kısmı Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ile varılan anlaşmaya göre bastırılacak 
kitapların baskı ihtiyacına tahsis olunacaktır. İlâve olarak istenen 2 000 000 liranın hangi işler için 
istendiği aşağıda sıra ile belirtilmiştir : 

1. Erkânı Harbiyei Umûmiye Eiyaseti ile varılan anlaşmaya göre ordumuza, askerlik vazifesi
ni yapmak üzere, iltihak edecek yazma, okuma bilmiyen erlere, okuma yazma, Öğretmek maksadiyle 
hazırlanacak kitapların malzemeleri, kâğıt, kaplık, baskı için lüzumlu boya, ecza, çinko, ve saire telif 
hakları hariç baskı masraflarının Vekâletimizce karşılanabilmesi için takriben basılması lâzımgelen 
muhtelif forma ve ebatta 100 090 000 aded kitabın 30 130 000 forma baskı parasını karşılamak 
için bugünkü işçilik dikkate alınarak 1 500 000 liranın yayın giderleri bölümüne ilâvesi, işlerin ta
hakkukunu mümkün kılmak üzere zaruri bulunmaktadır. 

2. Baskı ücretleri çeşitli sebeplerle takriben % 30 - 40 nispetinde artmış bulunmaktadır. Bu 
bakımdan vekâletimizce parasız olarak dağıtılmak üzere bastırılmakta olan bütün neşriyat için 
fazla ödenek verilmesi işlerin hiç değilse aynen yürütülebilmesi için zaruri görülmektedir. Bu 
maksatla 1959 malî yılı bütçesine ilâve olarak istenen 2 000 000 liranın 1 500 000 liralık kısmı 
okuma - yazma bilmiyen erler için bastırılacak kitapların baskı masraflarına karşılık tutulduktan 
gonra geri kalan 500 000 liranın, 
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a) 250 000 lirası ile 104 lise, 6 kolej, 8 yüksek okul, 22 ticaret lisesi, 47 ilköğretmen oku

lu, 500 e yaklaşan ortaokul, 200 ü aşan erkek ve kız sanat enstitüleri ile orta sanat okulları, yapı 
enstitüleri, imam - hatip okullarına ödenek yetersizliğinden ötürü 6 yıldan beri gönderilmesine 
devam edilememiş olan ansiklopedilerle ilmî ve klâsik eserlerin öğretmen meslek kitaplarının bu
güne kadar yayınlanan ve sayısı 60 ı geçen kitapların yollanması, hem okul kütüphanelerinin 
zenginleştirilmesi, hem de öğretmen ve öğrencilerin yeni eserlerden fayda temin etmeleri bakı
mından büyük bir ihtiyaç karşılanacak, diğer taraftan da Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi
nin aktifinin, yeni eserlerin yayınlanmasını sağlıyacak bir seyyariyete ulaştırmak mümkün ola
bilecektir. 

N O T : Ayrılacak 250 000 lira ile yukarda detayı verilen 887 okula ortalama olarak 281 er lira
lık eser gönderilebilecektir. 

N O T : 2 Yukarda ayrı ayrı gruplarda gösterilen 887 okuldan bir kısmı tamamen kitapsız 
vaziyette bulunduklarından istenen ödenek sağlandığı takdirde bilhassa 1948 yılından sonra açı
lan okullar küçük çapta da olsa, birer kütüphaneye kavuşturulacak, öğretmen ve öğrencilere mü
racaat kitapları ve ansiklopedilerinin temini ön plânda tutulacaktır. 

b) Bu ödeneğin 100 000 lirası ile 1954 yılında 522 kaza merkezinde maarif memurluklarında 
açılmış ve aynı yıl içinde bir kısım kitap da yollanmış bulunan 522 meslek iare kütüphanesi ile 
300 ilkokuldaki uygulama kütüphanelerine imkân nispetinde edebî ve meslekî eserler gönderile
cek, bu suretle bu kütüphaneler de takviye edilmiş olacaktır. 

NOT : Yapılan tahsis 100 000 lira ve kütüphane sayısı da 822 olduğuna göre her kütüphaneye 
ortalama olarak 121 liralık kitap yollanabilecektir. 

c) Orta, lise, öğretmen okulu, erkek ve kız sanat, yapı enstitüsü, ticaret okulları ile muh
telif gayeli okullara, imanı - (hatip okullarına, tarih - coğrafya haritaları ile tabiî ilimler ders
lerinde kullanılması lüzumlu bulunan ve yeni açılan okullanmızda hiç mevcudu bulunmıyan, ev
velce açılan okullanmızda ise zamanla kullanıl anııyacak hale gelen ders levha ve araçlarının dış 
memleketlerden getirilmesi uzun zamana ihtiyaç hissettirdiği gibi, bir taraftan da millî serveti
mizin dışanya çıkmasını intacedeceği' cihetle memleket içinde hazırlanıp okullanmızın ihtiyacını kar
şılamak için ortalama bir hesapla şimdilik 2 000 000 liralık bir tahsise ve hazırlanması, basılması 
ve dağıtılması da 5 - 6 yıl gibi bir zamana ihtiyaç hissettirdiğinden, önümüzdeki yıl bu prog
ramımızın ilk kısmının tatbiki için ilâve olarak istediğimiz ödeneğin 100 000 lirası ile bu harita 
levha, ders araçlanndan (hazırlanacak olan kısımları bütün orta dereceli okullarımıza gönderile
ceği gibi, aynca diğer okulların da istifadeleri için satışa arz edilmesi sağlanmış olacaktır. 

ödenek yetersizliği dolayısiyle birkaç yıldan beri ele almamıyan ve yayınlanınız arasında bü
yük bir boşluk teşkil eden sanat eserleriyle çocuk kitaplarının seçilmesi ve hazırlattırılmadı için iki 
ayn komisyon teşkil edilmiş ve 1959 malî yılı içinde hangi eserlerin bastmlabileceği konusu üze
rinde çalışmalara başlanılmıştır. 

Umumi kütüpanelerimizle diğer okullanmızın ve çocuk kütüpanelerinin Vekâletimiz bu çeşit 
yayınlan ile zenginleştirilmesi gayesini güden bu teşebbüsümüzün gerçekleşebilmesi için bu eserlerin 
hazırlattınlıp bastınlmasınm temini maksadı 1959 malî yılı bütçesiyle munzam olarak istenen öde
neğin 50 000 liralık kısmı da bu işlere ayrılacaktır. 

Not : Haritalarla ders levhalannın ilk hazırlıklan için yapılacak masraflara ait bilgi : 

1. Kâğıt 
2. Bez 
3. Komij 
4. Orijinallerinin hazırlanması için yapılacak 

masraflar ve telif haklan 
5. Baskı masrafta 



asıl : 451 -

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 
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Madde : 40 — Derleme masrafları 

1959 yılı 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

6 000 8 000 2- 000 

1935 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden beri tahsisatında hiçbir değişiklik yapılmamış ve 
birçok demirbaş eşyası da yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiş bulunan ve yıldan yıla artan neş
riyatla mütenazır olarak iş hacmi da çok genişlemiş olan Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür 
lüğü için verilmekte olan 1 140 liralık ödenek her ıc kadar 1958 yılında 6 000 liraya çıkarılmış 
bulunuyorsa da, bu ödenek, Derleme Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunmak
tadır. 

Bu müesseseden beklenen hizmetlerin tam olarak yürütülmesini temin için 6 000 lira olan ödeneğin 
8 000 liraya çıkarılmasında mutlak bir ihtiyaç duyulmaktadır. 

Fasıl : 452 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırahları ile başka her çeşit masrafları 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

130 000 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

600 800 

Fazlası 
Lira 

470 800 

10 Mart 1954 tarih ve 4/2528 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
vekâletimize verilmiş olan döviz kontenjanlarından istifade ederek yaban
cı memleketlere gönderilecek olan mensuplarımızın aylık ödenek farkları
na karşılık olmak üzere geçen yıllarda verilen 130 000 liranın kambiyo 
satış primleri dolayısiyle tutarı : 

(İCA) deneme okulları projesi gereğince bu yıl gönderilen iki müdür 
ve 12 öğretmenin dönüş dolayısiyle tu tan : 

(ICA) ile müşterek yürütmekte olduğumuz öğretmen yetiştirme pro
jesi gereğince geçen yıl yollanan 7 Öğretmenin d önüş yollukları • 

Lira 

130 000X3,2=4^6 000 

14 X 8 800 = 123 200 

7 X 8 8 0 0 = 61 600 

Yekûn 600 800 

Fasıl : 453 - Madde : 10 — Kuram ve derneklere katılma payı 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1959 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

Lira, 

215 000 688 000 473 000 

Bu maddedeki tahsisat yeni kur esaslarına göre hesabedilerek konulmuştur. 215 000 X 3,2: 
688 000 liradır. 
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Fasıl : 453 - Madde : 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve başka 

masrafları 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

40 000 100 000 60 000 

Bu maddedeki tahsisat yeni kur esaslarına göre hesabedilerek konulmuştur. 

Fasıl : 453 - Madde : 40 — Kültür münasebetleri umumi masrafları 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

554 368 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

603 950 

Fazlası 
Lira 

49 582 

Mütekabiliyet esasına göre okuyan Iraklı öğrencilerin bursları 
Mütekabiliyet esasına göre okuyan Alman öğrencilerin bursları 

Mütekabiliyet esasına göre okuyan öğrencilerin kitap parası ve sa
ir masrafları 

Mütekabiliyet esasına göre okuyan İranlı öğrencilerin bursları 
Hükümetimiz himayesine alınarak okutulmakta olan öğrencile

rin burs ve masrafları (48 Kıbrıslı, 34 Batı Trakyalı, 19 Libyalı, 
2 Iraklı, 11 İranlı, 2 Türkistanlı, 4 Ürdünlü, 3 Suriyeli, I Koreli 
yekûn 124 tür. Masrafları ortalama olarak 2 400 lira üzerinden 
hesabedilmiştir. 

Ankara ikinci Erkek Sanat Enstitüsünde ve Konservatuvarda 
okuyan 8 Libyalı öğrencinin harçlıkları 

Mevcut kültür anlaşmaları gereğince verilmesi kararlaştırılan 
burslar (vesayet altındaki ve kendi kendini idare edemiyen ülke
ler 2, Milliyetçi Çin 1, Fransa 3, Hindistan 1, İngiltere 3, İspan
ya 3, İtalya 1, Pakistan 3, Medreseyi Hayriye 8, yekûn 25 dir) 

Mevcut kültür anlaşmaları gereğince İngiltere, italya ile Anka
ra'da yapılacak Karma Komisyon toplantılarına iştirak edecek ya
bancı temsilcilerin ağırlanması 

10 memleketle yapılmış olan kültür anlaşmaları gereğince 
memleketimizi ziyaret edecek öğrenci ve diğer kafilelerle milletler
arası kurumların heyet ve temsilcilerinin seyahat ve ağırlama mas-
ramları 

Kültür anlaşma'ları gereğince Almanya, Irak, Pakistan'a gön
derilecek öğrenci kafilelerinin yollukları 

Mevcut kültür anlaşmaları gereğince 10 memlekete gönderile
cek neşriyat, filim, kitap ve bursların yollama masrafları 

43X235X12=121 260 
7X250X12= 21 000 

7X150X = 1 050 
7X235X12= 5 640 

124X2400=297 600 

8X25X12= 2 400 

25X2 400= 60 000 

10 000 

Yekûn 
®eçen yıîki tahsisat 

20 000 

40 000 

25 000 

603 950 
554 368 

Fazlası 49 582 
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Fasıl : 455 ~- Prevantoryum ve sanatoryum umumi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

550 000 957 484 407 484 

Prevantoryum ve sanatoryum için alınması zaruri olan muhtelif tıbbi cihaz, malzeme ve tesisler kar
şılığı ile fiyat ayarlaması dolayısiyle yiyecek, giyecek, ilâç gibi müteferrik hizmetleri karşılığı için bu 
fasla 407 484 lira ilâve edilmiştir. 

Prevantoryum - Sanatoryum masrafları 

îaşe Tutarı 
Lira Aded Krş. Lira Gün Lira K. 

498 118 Yiyecek : 
Ortalama 200 hastanın 450 kuruş iti
bariyle üç öğün yemekleri karşılığı 200 X 450 ==900 X 365 = 328 500 
60 -aded (Doktor, hemşire, öğretmen, 
memurların öğle yemekleri) 60 X 225 = 135 X 300 = 40 500 
35 aded (Vazife icabı gece kurumda 
nöbet tutan personelin akşam yemek
leri ile sabah kahvaltıları) 35 X 225 =78,75 X 365 = 28 743 75 
110 aded (Müstahdemin üç öğün ye
mekleri) 110 X 250 X 275 X 365 = 100 375 

498 118 75 

Lira 

14 000 
91 366 
25 000 
5 000 
2 000 

25 000 
3 000 
3 500 
4 000 
6 000 
35 000 
25 000 

500 
220 000 

Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi masrafları 
Basılı kâğıt ve kırtasiye 
Telefon, tesis ve mükalâme bedeli 
Her nevi ilâç ve filim mubayaası 
Hayvan yemi ve motorsuz vasıtalar masrafı 
İlân ücretleri 
Motorlu vasıtaların işletme ve onarma masrafları 
Hizmetliler giyeceği (iş elbisesi) 
Demirbaş eşya ve tesisat levazımı 
Onarımlar 
Teçhiz ve tekfin 
Sanatoryum ve Prevantoryum için yeniden alınması 
zaruri görülen muhtelif tıbbi cihazlarla tesis ve gerekli 
sıhhi malzeme karşılığı 

957 484 Yekûn 
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1958 yılı bütçesiyle bu bölüm ve maddeden alman 280 000 liralık ödenek öğretmenlerimiz 

için yetiştirici mahiyette açılan teamül kurslarında tamamen sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : 476 - Madde : 10 — Kurslar umumi masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

280 000 350 000 70 000 

Bu kurslardan çok iyi neticeler alınmakta olduğundan 1959 yılı yaz devresinde daha fazla sayıda 
öğretmenlerimizin kurslara kaltılmalarının sağlanması için 50 000 ve 1959 yılında ilkokul öğretmen
lerinin meslekî bilgi ve hünerlerini artırmak ve kuvvetlendirmek maksadiyle vilâyetlerde açılacak se
minerler ve kurs masraflariyle 6972 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden tesis edilecek yetiştirme 
yurdu, sağırlar ve körler okulu öğretmenleri ile geri zekâlı çocuklara n\ahsus dershanelerden faali
yette bulunacak öğretmenler için açılacak seminelerde sarf edilmek üzere 20 000 lira olmak üzere 
ceman bu maddeye 70 000 liralık ilâve yapılması zaruri görülmektedir. 

Fasıl :476 -Madde :20 — Meslekî ve teknik kurslar 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 655 700 2 035 700 380 000 

1958 yılında mevcut kurslar 1959 malî yılında açılacak kurslar 
Erkek Kadın Kısa süreli Erkek Kadın Toplanı 
Aded Aded Aded Aded Aded Aded 

261 4 634 4- 202 10 ! 10 4- 1 115 

Yeniden açılanlarla birlikte sayıları 1097 ye çıkan her türlü köy kurslarına devam eden köylü 
vatandaşların sayısı geçen yıla nispetle % 20 artışla 19 000 i aşmıştır. Esasen köylü vatandaşları
mızın kalkınmalarına mühim vazifeleri olan bu kurslara devam etmek istiyen köylülerimizin sayısı 
süratle artmaktadır. 

Bu sebeptendir ki, resmî makamlardan ve muhtelif teşekküllerden vâki,.taleplerden bu nevi kurs
ların çoğaltılması istenilmektedir. Taleplerin artması üzerine yetişkinlerin eğitimine büyük ehem
miyet veren vekâletimiz bu talepleri müspet olarak karşılamış 1958 - 1959 öğretim yılı başında 
(23) kurs faaliyete geçirilmiştir. Mevcut kurslarımızla bu isteklerin karşılanmasına imkân olma
dığından 1959 malî yılı zarfında 1959 - 1960 öğretim yılı başında aşağıda gösterilen kurslar 
açılacaktır. Köy kurslarına öğretmen yetiştirmek, meslekî ve teknik öğretim sahasındaki yenilik
leri takip, bilgi ve görgülerini artırmak maksadı ile meslekî ve teknik öğretim sahasında görevli 
öğretmenler için çeşitli tekâmül kursları açmak ve Harcırah Kanunu gereğince kursların gezici 
başöğretmenlerine ödenmesi icabeden tazminatı karşılamak maksadiyle bu maddedeki tahsisatın 
380 000 lira artmak suretiyle 2 035 700 liraya çıkarılmasına zaruret vardır. 
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Kursun adı 
Kursun Kursların Lüzumlu 
sayısı kuruluş ve öğ. Mas. tahsisatı 

1. Kadın kursları 
2. Erkek kursları 
3. Yıpranan kurs eşyalarının tamir ve yenilenme

si ve yeniden açılan (23) kursun noksan eşya
larının alınması 

4. Harcırah Kanunu gereğince kursların gezhi 
başöğretmenlerine ödenmesi icabeden tazminat 
karşılığı 

10 
10 

10 kurs X 5 000 = 50 000 
10 » X 8 000 = 80 000 

150 000 

100 000 

Fasıl 

Yekûn 380 000 

478 — Hibe, suretiyle ithal edilecek gıda maddelerinin tahmil tahliye, sevk ve muhafaza ve 
tevzi masrafları 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

300 000 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

1 740 000 

Fazlası 
Lira 

1 440 000 

Hibe suretiyle ithal edilen gıda maddeleri Unicefle Hükümetimiz arasında yapılan anlaşmaya 
göre İstanbul, İzmir, îskentlerun, Trabzon, Samsun liman şehirlerimize kadar Ünicef tarafından ge
tirilmekte, ardiye, tahmil, tahliye, muhafaza bakım, akar yakıt, ve yardım programına dâhil vilâ
yetlere kadar nakil masrafları vekâletimizce karşılanmaktadır. Ünicef programından ayrı olarak 
Amerika ÇARE Yardım Kooperatifi tarafından 22 vilâyette 232 000 ilkokul öğrencisine süt tozu, 
un, peynir, yardımı yapılması hususunda vekâletimizle Kızılay ve mezkûr teşkilât mümessilleri ara
sında bir plân hazırlanmıştır. Bu suretle 35 vilâyeti içine alacak olan yardım programının aksama
dan tatbik edilebilmesi, karşılaşılan ihtiyaçların giderilebilmesi asgari 600 000 lira ile mümkün ola
caktır. 1956 - 1957 ders yılı başından itibaren ilkokul öğrencilerine Ünicef tarafından süt tozu, ba
lık yağı, sabun yardımı yapılmaktadır. 1957 - 1958 ders yılında 150 000 öğrenci 180 gün müddetle 
yardım görmüştür. 1958 - 1959 ders yılında yardım gören öğrenci sayısı 250 000 e çıkarılacaktır. 
Yardım faaliyeti bir ders yılında 180 gün devam edecektir, öğrencilerin iyi beslenme
lerini temin edebilmek için süt tozu, balık yağı ile birlikte 180 gün müddetle günde 
bir öğrenciye 25 kuruşluk ilâve gıda verilmesine ve şimdilik 25 000 öğrencinin ilâve 
gıda yardımı programına alınması hususu vekâletimizle Ünicef arasında kararlaştırılmıştır. İlâve 
gıda yardımlarımız arttıkça Ünicef'in yardım programı da genişliyecektir. 1959 yılı için teklif edi
len 1 740 000 liranın 1 125 000 lirası ilâve gide yardımı için hesabecjümiştir. Okul beslenme işleri ve 
eğitimi yeni bir faaliyet sahası olmuştur, öğrencilere bir taraftan besleyici gıdalar ve temizlik mad
deleri verilirken, diğer taraftan iyi beslenme itiyatları kazandırılması hususunda terbiyevi çalış
malar ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır. Bu teşkilâtta çalışmak üzere yetiştirilecek öğretmen
ler için kurs ve seminerler tertibeclilmesine mütehassıslar ile teşkilâtta hizmet gören salâhiyetler 
tarafından çalışmaların yakından takip ve kontrol edilmesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 1959 
yılı için teklif edilen tahsisatın 15 000 lirası da bu maksatla konmuş bulunmaktadır. 
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Fasıl : 479 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Umumi masrafları 

1958 yık 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira, 

2 500 000 3 500 000 1 000 000 

Halen altı bölümde 350 talebeye tedrisat yapmakta olan Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 1958 -1959 
ders senesi başından itibaren, Mimari, İskân ve Şehircilik, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendis
liği, İş İdaresi Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Âmme İdaresi, Tekstil Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, olmak üzere 11 bölümde 650 
talebe tedrisat yapacaktır. Yeni bölümlerin ilâvesi, talebe mevcudunun artması öğretim üye
leri kadrosunun genişlemesini intacettiği gibi gün geçtikçe çoğalmakta olan daimî öğretim eleman
larının senelik 5 maaş nispetindeki ikramiyeleri de Üniversite tarafından ödemek mecburiyeti hâsıl 
olmaktadır. Geçen seneye nazaran % 50 nispetinde artacak olan Birleşmiş Milletler teknik yardı
mından temin edilen uzmanlara ödenmekte olan tahsisat tutarı da bu nispette artacak ve muhtelif 
anlaşmalarla sair kaynaklardan temin edilmekte olan ecnebi profesöre ödenecek ücretler bu fasıl
dan temin edilecektir. Talebe artışı ile müterafik olarak bina tedris malzemesi, dersane ve lâbora-
tuvar malzemesi, mefruşat ihtiyaçları da artmaktadır. Bu bakımdan istenilen tahsisatın konulma
sında zaruret görülmektedir. 

Fasıl : 601 — Devletin üzerine aldığı masraflar 
Madde : 10 — Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleri ile başka masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 327 256 1 990 524 663 268 

Bütçe ile teklif edilen (M) -cetveli kabul edildiği takdirde pansiyon taksitlerinde % 50 nispe
tinde bir artış olduğundan bu tertipteki 1 327 256 liralık ödeneğin artış nispeti dâhilinde dah;ı 
663 268 liralık bir ilâve yapılmak suretiyle bu maddedeki tahsisatın 1 990 524 liraya çıkarılma
sında zaruret vardır. 

Fasıl : 601 - Madde : 20 — Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinde yapılan indirmeler karşılığı 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

86 500 128 750 42 250 

Bütçe ile teklif edilen (M) cetveli gereğince pansiyon ücretlerindeki % 50 nispetindeki artışa 
muvazi olarak bu tertipteki ödeneğin de 42 250 lira ilâvesiyle 128 750 liraya iblâğı zaruridir. 

Fasıl : 612 — Unesco Türkiye Millî Komisyonuna yardım 

Madde : 10 — Umumi masraflar için yardım 
1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

121 000 135 000 14 000 
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Unesco Türkiye Millî Komisyonu 1959 yılı bütçe teklifine ait liste aşağıda gösterilmiştir. 

F. M. Giderin çeşidi 

1 Şahıslarla ilgili giderler 
1 Ücretler 
2 Yolluklar 

2 Büro giderleri 
1 Kira 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Kırtasiye 
4 Muhabere 
5 Isıtma ve aydınlatma 
6 öteberi 

3 Yayın giderleri 
1 Baskı masrafları 
2 Unesco Haberleri Dergisi 
3 Kitap, dergi, satmalma ve abone 

4 Temsil giderleri 
1 Temsil giderleri 
2 Sergi giderleri 

5 Komite giderleri 
1 Halk sağlık eğitim M. Komitesi 
2 Diğer komiteler 
3 Kurak bölge araştırmaları komitesi 

Yeldin 135 000 

Fasıl : 613 — 5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olan binalardan halk eğitim merkezi olarak 
çeşitli kültür hizmetlerinde kullanılacak olanlarla halk dershanelerinin ve okuma odalarının her 

türlü masraflarını karşılamak maksadiyle vilâyetlere ve kazalara yardım 

Maddeler B. toplamı 
Lira 

38 166 
25 000 

6 600 
2 000 
3 000 
2 500 
2 250 
1 500 

7 434 
10 000 
4 000 

2 000 
3 000 

10 000 
7 550 
10 000 

Lira 

63 166 

17 850 

21 434 

5 000 

27 550 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

300 000 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

427 000 

Fazlası 
Lira 

127 000 

5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olup îcra Vekilleri Heyeti kararı ile çeşitli kültür hiz
metlerinde birer halk eğitimi merkezi olarak kullanılmak üzere geçen yıllardan vekâletimize tahsis 
edilmiş bulunan Adana, Bergama, Çankırı, Çarşamba, Edirne, Erzurum, Hatay, Kadıköy, Kastamo
nu, Maraş, Muğla, Ordu, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova eski halkevi binalarında yönetmeli esas
lara göre faaliyete geçirilen halk eğitim merkezleri ile okuma odalarına ve halk dershanelerine gerekli 
yardım yapılması maksadiyle vekâletimizin 1958 yılı bütçesinin 613 ncü faslına 300 000 liralık öde
nek konulmuştur. 

Bu kadar az ödenekle yukarda adları yazılı olan 16 halk eğitimi merkezinin ve okuma odalarının 
halk dershanelerinin ihtiyaçlarına kâfi miktarda yardım yapılmasına mümkün olmadığı geçen yılla
rın tatbikatından anlaşıldığı gibi, bu yıl faaliyette olan halk eğitimi merkezi sayısı da 16 dan 18 e 
yükselmiş bulunmaktadır. Ayrıca Ankara, Eskişehir, Kırklareli ve Mardin'de birer halk eğitimi 
merkezi açılacaktır. Bu ehemmiyetli dâvalarımızdan birisini teşkil eden halk eğitimi mevzuunda ge-
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niş çapta çalışmak imkânlarını sağlıyabilmek için halk eğitimi merkezlerinin, halk dershanelerinin 
ve okuma odalarının sayısının artırılmasına ve bunlara yeteri kadar yardım yapılmasına. şiddetle ih
tiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla 1959 yılı için bu fasla 427 000 liralık ödeneğin konulmasına mut
lak surette zaruret görülmektedir. 

Fasıl : 614 — Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira; 

4 373 420 5 908 323 1 534 933 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre bütün be
lediyeler ve vilâyetler hususi idarelerin bu kanunla verilen vazifeleri görmek üzere her yıl bütçe
lerine bir evvelki yıl tahsisatlarının en az % 1 nispetinde ödenek koymaya mecbur tutulmuşlardır. 
Aynı kanunun 9 ncu maddesi de Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri her yıl bütçeleri
ne bütün Hususi İdare ve belediyelerin bütçelerine koyacakları tahsisat yekûnundan az 
olmamak şartı ile ihtiyaca göre ayrı ayrı tahsisat koymakla mükellef kılmıştır. 

1958 malî yılında belediye bütçelerine bu maksat için 4 705 700 lira, hususi idare bütçelerine 
de 1 202 623 lira olmak üzere ceman 5 908 323 lira konulmuştur. Bu itibarla 6972 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesine göre çocukları koruma birliklerine - yardım maksadı ile Vekâletimiz büt
çesinin 614 ncü faslına 1959 malî yılı için 5 908 323 lira konulması icabetmektedir. (Yiyecek, ya
kacak, aydınlatma, kitap, kırtasiye, ders levazımı, tesisat ve sair masrafları karşılığı olmak üzere 
yapılan yardım.) 

Fasıl : 615 — 5375 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yüksek öğrenci yurtları ve aşev-
lerine yardım 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 50 000 50 000 

Yükseköğretim öğrenci yurtları ve aşevleri öğrencilerinden aldığı pek cüzi olan ücretlerle ihtiyaçları
nı temin edemedikleri, mevcut yurt ücretlerinin ise bugün için artırılması mümkün olmadığına 
göre yurtların ve aşevlerinin idamesini sağlamak amacı ile hiç değilse bir kısım ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere bu tahsisatın konulması zaruri görülmektedir. (Bu fasıl yeni açılmıştır.) 

Fasıl : 616 — 7117 sayılı Kanuna göre İlkokul öğretmenleri İçtimai Yardım Sandığına yardım 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 1.00 000 100 000 

•4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesini tadil eden 14.5.1958 tarih ve 7117 sayılı Kanun, İlk
okul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına Devlet bütçesinden de yardım yapılmasını, 
âmir bulunduğundan mezkûr Sandığın bugünkü malî durumu ve üyelerine yapacağı yardım mik
tarı dikkate alınarak 1959 yılı bütçesinde yeniden açılacak bir fasla bu maksatla 100 000 liralık 
tahsisat konması zaruri görülmüştür. 
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Fasıl : 701 - Madde : 10 — Devlet malı binaların onarımı 

1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 252 000 

1959 yılı 
teklifi 
Lira 

3 772 000 

Fa2İası 
Lira 

1 120 000 
Lira 

600 000 Orta öğretim : 
Okul ve kurumlann Devlete ait bulunan binalarının onarımı için ekserisi keşfe müste-
nidolmak üzere 5 181 186 liralık ödenek ihtiyacı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Onarım
ların zamanında yapılması halinde bu binalarda elverişli şartlar altında verimli bir şe
kilde çalışma imkânı elde edilemiyeceği gibi, daha büyük masrafların gerekecek ve bin-
netice Hazinenin zarara sokulmasına yol açılmış olacaktır. Büyük tamirler kısımlara 
bölünmek ve en ehemmiyetli ve hayati olanları ele alınmak üzere bu fasıldaki tahsi
satın asgari 600 000 liralık bir ilâvenin yapılması lâzımgelmektedir. 

420 000 Mesleki Teknik : 
Bugün için sayısı 88 e baliğ olan Teknik öğretim okullarının işgalindeki Devlete ait 
binaların mevcut imkânlara nazaran yıllardan beri tamir ettirilmesine imkân olmadı
ğından bu binalar bakımsızlık yüzünden her yıl biraz daha harabolmaktadır. Bu bakım
dan değeri milyonların üzerinde bulunan Devlet malının korunması maksadiyle 1959 
yılı için bu maddeye 420 000 liralık tahsisat konulmasına şiddetle lüzum ve zaruret 
vardır. 

100 000 Güzel Sanatlar : 
Ankara Devlet Konservatuvarı ile bu müesseseye bağlı izmir Müzik Okulu ve istanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi ve bu müesseseye bağlı istanbul Resim ve Heykel Müzesi
nin genel onarımları için asgari bu miktara lüzum hâsıl olmuştur. 

1 120 000 Yekûn : 
Fasıl : 701 - Madde : 20 Devletçe intifa edilen hükmi şahsiyete haiz olanlara aidolan binaların 

onarımı 
1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

200 000 300 000 100 000 
Lira 

50 000 

50 000 

Orta öğretim : 
Okul ve kurumlarımızın kirasız olarak faydalandıkları Devletçe intifa edilen hükmi 
şahsiyete haiz olanlara, ait binaların en lüzumlu olanlarının tamirlerinin yaptırılabil
mesi için ekserisi keşfe müstenidolmak üzere tesbit edilen ödenek ihtiyacı 301 099 lira
dır. Bu itibarla 1959 yılı için hiç olmazsa 50 000 liralık bir ilâve yapılmasında katî za
ruret vardır. 
Meslekî öğretim : 
Devletçe intifa edilen âmme tüzel kişiliklerine ait bulunan onarım ihtiyaçlarının bu 
maddede mevcut tahsisattan karşılanmasına imkân yoktur. 34 e baliğ olan bu binaların 
tamirlerini, sağlamak üzere bu maddeye 50 000 liralık tahsisatın ilâvesi zaruridir. 

100 000 Yekûn : 
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Fasü : 711 — Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak ve hastahanelere ilişkin her türlü 

malzemelerinin döşeme demirbaş ve ders aletlerinin onarımı 

1958 yılı 1950 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

125 000 155 000 30 000 

Okullarımızın ders aletlerini ve tesis malzemelerinin mühimce bir kısmı uzun zamanlardan beri 
kullanma neticesi hırpalanmış bulunmaktadır. Bunların yerlerine yenilerinin alınması bütçeye bir 
hayli külfet tahmil edeceğinden tamirleri cihetine gidilmesi daha uygun görülmüştür. Bu maksatla 
711 nci fasla 30 000 liralık bir ilâve yapılmasında zaruret vardır. 

Fasıl : 731 — İstimlâk ve satmalma masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 000 000 1 500 000 500 000 

Okul ve kurum binalarının satmalmması, bahçeleri genişletilmek veya yeni bina yaptırmak üze
re arsa kamulaştırılması için bu bölümdeki ödeneğin 500 000 lira ilâvesi suretiyle 1 500 000 liraya 
çıkarılması zaruridir. 

Fasıl : 751 — Lise ve ortaokullar için satmalmacak her çeşit dershane, yatakhane mutfak ve has-
tahane gereçleri döşeme, demirbaş ders aletleri masrafları 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 250 000 2 812 500 562 500 

Kolej, lise ve ortaokullarımızın soba, sıra, dolap, masa, yangın aleti ile diğer tesisat malzeme
leri bu bölümden karşılanmaktadır. 1958 yılı bütçesiyle bu tertipten alman 2 250 000 liralık öde
nekle mevcut 598 okulun yukarda belirtilen ihtiyaçlarının asgari bir şekilde sağlanmasına çalışıl
mıştır. Okul sayısı yıldan yıla arttığı gibi, öğrenci miktarının da bir tezayüt (kaydedilmekte ve 
mevcut okullarımızın şube sayıları da fazlalaşmaktadır. 1957 - 1958 öğretim yılında açılan Bingöl 
Lisesi, Develi Lisesi, Edremit Lisesi, Fatih Lisesi, Hakkâri Lisesi, Karaman Lisesi, Kırıkkale Lisesi, 
Nazilli Lisesi, Tunceli Lisesi ile Gölbaşı, Manavgat, Germencik, Kuyucak, Yenipazar, Edincik, 
Karamanlık, Keleş, Tirilye, Güney, Meriç, Eskişehir, Mehmetçik, Beylikalhır, Gelendost, Gönen, 
îstanbul Bağlarfbaşı, Erenköy, Nişantaşı, Yeşilköy, Kayseri, Sümer, Yahyalı, Alpullu, Üzümlü, Yu
nak, Aşağıçumra, Artova, Araklı, Yomra, Akçakale, Bozova, Gevaş, Zonguldak, Kilimli'de birer 
ortaokul açılmış olduğundan 'bu tertipten yapılan masraflar çoğalmıştır. Okullardan aldığımız büt
çe tekliflerine göre ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle bu fasıldan 2 812 500 liraya 
İhtiyaç vardır. j,«sa 
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Fasıl : 761 - Madde : 20 — Meslekî ve Teknik okullar açılması ve mevcutlarının genişletilme

sine dair olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapılacak masraflar 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

7 460 000 8 460 000 1000 000 

Senesi 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Yekûn 

Bütçe ile verilen 
tahsisat 

2 000 000 
2 500 000 
5 000 000 
7 500 000 
7 500 000 
7 500 000 
7 500 000 
7 500 000 

47 000 000 

Kanun mucibin
ce verilmesi icab-
ettiği halde ve-
rilmiyen miktar 

5 500 000 
5 000 000 
2 500 000 

,— 
— 
—; 
— 
— 

13 000 000 

1951 yılından itibaren 10 yıl müddetle ve yılda 7,5 milyon lira üzerinden 75 000 000 liralık in
şaat ve tesisat yapmak üzere Vekâlete salâhiyet veren 5642 sayılı Kanunla 1951 - 1958 malî yılları
na kadar alınmış ve alınacak olan tahsisat yukarda cetvelde gösterilmiştir. Cetvelin tetkikinden 
anlaşılacağı üzere 1951 den 195$ yılma kadar verilmesi kanunen iktiza eden 60 000 000 liraya mu
kabil 47 000 000 lira alınmıştır. Programın tahakkuku için kanunun bahşettiği 75 000 000 lira dahi 
kâfi gelmiyecek iken 13 000 000 lira eksiği işlerimizin yürütülmesini büsbütün güçleştirmektedir. 
Eskişehir Akşam Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu ile yine Eskişehir'de açılacak Motor Sanat Ens
titüsü, eski ve harap bir vaziyette bulunan İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu ile Sultanah
met Erkek Sanat Enstitüsü yeni binalarının inşası, İstanbul Üsküdar yakasında üçüncü bir Erkek 
Sanat Enstitüsü ve Haydarpaşa'da bir Ticaret Lisesi binalarının inşası, İstanbul, Yıldız Teknik 
Okulunun inkişafının sağlanması ve bundan başka, ayrıca Hürriyet-i Ebediye Tepesinde arsası mev-
cudolan mahalle Motor Döküm Ağaç işleri Müstakil Enstitüsü ve Ticaret Lisesi inşa edilecektir. 
13 000 000 liraya mukabil 1959 malî yılı zarfında yapılacak işler için asgari bir hesapla 7 500 000 
liraya daha ihtiyaç bulunmakta ise de, bütçe mülâhazası dolayısiyle bu maddeye ancak 1 000 000 
lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 772 — Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

3 000 000 4 000 000 1 000 000 
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Lira 

102 900 6059 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara ve Erzurum hazırlık bürolarının bir senelik 
ücretleri tutarı 

10 000 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre verilecek para mü
kâfatı 

5 000 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre giriş imtihanlarına ait kâğıtları inceliyen-
lere verilecek ücretler 

738 000 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Üniversite tazminatı 

• Aded Ek görevin adı Ek görevin ücreti Aylık tutarı 

95 Profesör 300 28 500 
100 Doçent 200 20 000 
130 Asistan 100 13 000 

61 500X12=738 000 

20 000 Müstahdemlere verilecek elbise, palto, ayakkabı ve iş elbiseleri karşılığı 
10 000 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

Yönetim masrafları : 
20 000 Kırtasiye 

Basılı kâğıt ve defterler 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 
PTT tesis ve muhabere masrafları 
Memleket içi ve dışı geçici görevlerle inceleme gezileri karşılığı 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre ödenecek tedavi masrafları 
Taşıt satmalına 
Taşıt işletme 
Taşıt onarma 
Spor tesisleri yapılması ve malzemesi alınması için 
daire hizmetleri : 
Temsil masrafları 
Mahkeme masrafları 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonları kuruluşu ile bu istasyonlarda ve iş
letmelerinde yapılacak araştırma ve incelemeleri her çeşit masrafları 
Nebraska Üniversitesi ile yapılan anlaşmaların gerektirdiği her türlü masraflar 
ICA fonundan tahsis edilen 154 000 dolarlık lâboratuvar ve ders aletleri mal
zemesi için akreditif karşılığı 
Erzurum'daki muvakkat binanın tesis masrafları karşılığı 
Erzurum ve Elâzığ'da yapılmış olan istimlâklerin mahkemelerden mütemadiyen 
intikal etmekte olan bedel tezyidi ödeneklerini karşılamak üzere 

4 000 000 Yekûn 

25 000 
43 020 
20 000 
30 000 
30 000 
50 000 
20 000 
50 000 
15 000 
100 000 
35 000 
30 000 
100 000 

10 000 
10 000 
250 000 

200 000 
1 500 000 

32 080 
250 000 
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Fasıl : 775 — Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

500 000 600 000 100 000 

6574 sayılı Kanunla kurulması kabul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin, yerleştirilecek 
arazinin istimlâk bedellerinin, temel sondajlarının, topoğrafik haritalarının, proje müsabaka üc
retlerinin, ihtiyaç programının faaliyete geçmiş bulunan hazırlık bürosunun her türlü masraf lar-
nı ve alınacak malzeme bedellerinin karşılanabilmesi için geçen yılki tahsisatın 100 000 lira faz-
lasiyle 600 000 lira olarak konulmasında zaruret vardır. 

Fasıl : 741 . 
1958 yılı 
tahsisatı 

Lira 

- Madde : 20 — 
1959 yılı 

teklifi 
Lira 

- Maarif Vekâleti 

Fazlası 
Lira 

— 275 000 275 000 ^ 

istanbul Süleymaniye Kütüphanesinde evvelce yapılmasına başlanan kalorifer' tesisatının ta
mamlattırılması için 275 000 liranın (Nafıa Vekâleti bütçesine konulmak üzere) ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

Fasıl : 752 - Madde : 20 — Nakil vasıtaları satinalınması (Maliye bütçesine) 

1958 yılı 1959 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

• — . 90 000 90 000 

İlk öğretmen okulları şehir ve kasabalardan 5 - 8 1 kilometre uzakta bulunan 6 sınıflı ilk öğ 
retmen okullarımızın sağlık ile ilgili işler başta olmaft üzere en ufak ihtiyaçlarını dahi temine 
mecbur oldukları şehir ve kasabalarla irtibatlarını sağlamakta, uygulama ve staj okullarının kont-
rolunda kullanmakta oldukları ve en yenisi 1948 yılında temin edilen nakil vasıtaları çok yıpran
mış ve bugün için kullanılmaz bir hale gelmiştir. Okulların mübrem ihtiyaçlarının temininde kul
lanılan bu otoların yerine yenilerinin alınmasına lüzum ve zaruret vardır. 

NAFIA VEKÂLETİ 

(A/l) İşaretli cetvel 

F. M. 

101 6480 sayılı Kanun mucibince ayda 1 000 lira hesabiyle Vekile verilmesi icabeden tah
sisat karşılığıdır. 

201 11,12 3656, 4644, 4884, 5380 ve 6873 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolardan Nafıa 
Vekâletine ait kısımlardan 5539, 6203, 6973 ve 7166 sayılı kanunlarla tenzil 
edilen kadrolar çıkarıldıktan sonra geri kalan kadrolarda çalıştırılacaklara kanun
ları gereğince verilmesi icabeden istihkakları karşılığıdır. Ancak, vilâyetler teşkilât kad-
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rolarmda münhal bulunan ve tâyin yapılmak suretiyle doldurulmasında zaruret görül-
miyen 44 aded kadro (L) cetveline alınmak suretiyle mevkuf tutulmuştur. 

21,22 Merkez ve vilâyetler teşkilâtında halen açık maaşı alan olmadığı için tertiplerin muha
fazası maksadiyle maddelerine birer lira konulmuştur. 

202 11 Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, daimî mahiyet arz etmeleri 
dolayısiyle (E) cetvelinden 63 kadronun nakline zaruret hâsıl olduğu gibi bir kısım 
hizmetli kadrolarının da kaldırılması mümkün görülmüştür. 

12 Bu şekilde yeni teklif edilen kadroların tutarı tertiplerine aynen konulmuştur. 

203 11,12 Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği kadroları ge
çen senenin aynıdır. Ancak, 1958 malî yılında Hava Meydanları ve Akar yakıt Tesisleri 
Reisliğince yevmiye ile çalıştırılmakta olan personelin kadro dâhiline alınmaları 
15 . IV . 1958 tarih ve 4/10195 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararma uyularak (E) 
cetveline alınmış ve (E) cetveli kadrolarından daimî mahiyet arz edenler (D) cet
veline nakledilmiştir. Bu suretle tesbit edilen yeni kadroların, tutarları tertiplerine tamam 
olarak konulmuştur. 

204 Münhal bulunan kadrolara zaruret olmadıkça tâyin yapılması düşünülmediği için bu 
tertipten 121 600 lira tenzil edilmş/dr. 

206 11,12, Beş yıllık sarfiyat seyrine göre bu tertiplere konulan tahsisatın ihtiyaçları karşıla-
21,22, makta olduğu görüldüğünden, 1958 tahsisatları aynen muhafaza edilmiştir. 

31,32,40 

207 %656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince lisan bilen memurlardan memuriyete 
girerken derece alamıyanlarla memuriyete girdikten sonra lisan öğrenenlere verilecek 
mükâfatı karşılamak üzere teklif olunmuştur. Halen mükâfata müstahak kimse yoktur. 

209 5034 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilere parelel olarak Devletçe Emekli San
dığına ödenmesi lâzımgelen % 5 aidat ile giriş aidatı ve terfi farklarını karşılamak üzere 
maaş ve ücret tertiplerindeki tahsisatın % 5 i iki, ceman % 5,5 i nispetinde tahsisat teklif 
olunmuştur. 

210 5027 sayılı Kanun mucibince Vekâlet Müsteşarına ayda 175 lira hesabiyle verilmesi 
icabeden temsil ödeneğidir. 

301 10,20 iş hacminin artması ve fiyat ayarlamaları dolayısiyle bu tertiplerden bir kısmına zam 
30,40 yapılması zorunda kalınmıştır. 
50,60 

302 10,20, Vilâyetler ihtiyaçlarının mühim bir kısmı özel idarelerce temin edilmekte olduğundan 
30,40 fiyat ayarlamalariyle birlikte iş hacminin da artmış olmasına rağmen, bu tertiplerdeki 
50,60 tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

303 Vekâletin merkez ve vilâyetler idari teşkilâtı tarafından kullanılması icabeden defterler
le matbu evrak, tamim, formül, talimatname ve direktiflerin malzeme bedelleriyle baskı 
ücretleri karşılığıdır. 

304 11,12 îş hacminin genişlemiş olmasına rağmen alman sıkı tedbirlerle bu tertipteki tahsisatın 
21,22 artırılmasının önüne geçilmiştir. 

305 îzmir, Sakarya ve Adıyaman Nafıa müdürlükleri için tutulması icabeden üç binanın yıl
lık kira karşılığıdır. 
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306 (D) Cetveli kadrolarının merkez kısmında çalışan hizmetlilerden giyecek eşyası verilmesi 
mutadolanlar için yaptırılacak 24 pal to, 66 elbise ve iskarpin ile 26 aded iş gömleği bede
lidir. 

307 10,20 Münhal bulunan vazifelerden boş bırakılması mahzurlu olanlarla yıl içinde inhilâl edecek 
kadrolara tâyin edileceklerin yollukları ile muvakkat bir vazifenin ifası için diğer bir 
mahalle gönderilecek memurlara 6245 sayılı Kanun mucibince verilmesi icabeden harcı
rahlar karşılığıdır. , 

30 Müfettişlerin, teftiş programlarının genişletilmesine zaruret hâsıl olduğundan bu tertibe 
bir miktar fazla tahsisat konulması icabetmiştir. 

40 Memleketin imar ve kalkınması mevzuunda birinci plânda yer almış bulunan Demiryol-
lar, Limanlar İnşaat daireleriyle, Yapı ve imar İşleri Reisliğince bugün ele alınmış olan
larla ileride yapılması düşünülen işlerin daha rasyonel ve teknik bir şekilde yürütülmesi
ni temin etmek üzere Milletlerarası temasların sıklaştırılmasına zaruret hâsıl olmaktadır. 
Ayrıca nakil vasıtaları ücretlerinin ayarlanması dolayısiyle bu tertipteki tahsisatın ar
tırılması zorunda kalınmıştır. 

50 Nakil vasıtaları ücretlerinin ayarlanması ve mukavelesi bitecek olan mütehassısların 
memleketlerine dönüş yol paralarını karşılamak üzere bu tertibe 20 000 lira konulmuştur. 

308 11,12 Yerli ilâçlar için lüzumlu iptidai maddeler ile yabancı memleketlerden ithal edilme
si zaruri ilâçların fiyatları, para ayarlaması dolayısiyle yükselmiş olduğundan, bu 
tertiplere de zam yapılmıştır. 

309 11,12 1954 yılında alınmış olup beş yıldan beri devamlı olarak kullanılmakta olan makam 
otomobilinin, eskimiş olması dolayısiyle akaryakıt ve yağ sarfiyatı fazlalaştığı gibi 
sık sık arızalar da yapmaya başlamıştır. Bu sebeplerle makam otomobilinin tamir 

< ve işletme masrafları artırılmıştır. 

403 1958 yılı tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından, aynen teklif edilmiştir. 

422 Memleketimizin muhtelif mmtakalarmdaki şartlar ve hususiyetlere göre bina nevile
rini, inşa ve mimari vasııiarını, ebadlarını ve işçiliğini tâyin, tesbit ve normlamak 
üzere 1957 yılında faaliyete geçilmiş ve Vekâletin Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 
teşkil edilen büro faaliyete geçmiştir. İstenilen tahsisat bu büronun çeşitli masraf
ları içindir 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyaiı evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında 669G sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler karşılığıdır. 

451 10,20 Kâğıt fiyatlarının ayarlanmam :nı karşılamak ve yeni çıkan neşriyatı takibedebilmek 
- için bu tertiplerdeki tahsisatın cüzi miktarda artırılması icabetmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre yabancı memleketlere gönderilmiş olanlardan yurda dönecek
lerin harcırahlariyle yeniden gönderileceklerin yollukları karşılığıdır. 

20 1958 malî yılı içinde Amerika'ya gönderilen personelin dönüş masraflariyle 1959 yı
lında gönderileceklerin yol paraları karşılığıdır. 

501 
502. 10-20 Borç tertiplerine geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. Ancak, bu tertiplerde

ki tahsisat, tahakkuk edecek borçlara kâfi gelmediği takdirde, Muvazenei Umumi
ye Kanunu ile verilen salâhiyete istinaden hizmetin taallûk ettiği veya tasarrufu 
mümkün tertiplerden borç tertiplerine aktarma yapılacaktır. 
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(A/2) . işaretli cetvel 

11 Sâri taahhüt bulunmadığı için tertibin muhafazası gayesile bir lira teklif edilmiştir. 
12 6805 sayılı Kanunla verilen salâhiyete istinaden İstatistik Umum Müdürlüğü birinci 

kısım inşaatı 4 308 370 liraya ve bu inşaatın meslekî kontrol işi de 123 147 liraya 
mütaahhitlerine ihale edilmiştir. 1959 yılı bütçesile istenilen 2 000 000 lira bu taah
hütlerin karşılığıdır. 

13 7027 sayılı Kanuna istinaden Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü arşiv binası bi
rinci ve ikinci kısımları ihale edilmiştir. Mukavelelerine göre 1959 yılında yapılacak 
işler için 1 813 485 liranın ödenmesi lâzımgelmektedir. 

14 7020 sayılı Kanuna istinaden memleketin muhtelif mıntakalarmda adliye binaları ve 
ceza evleri yaptırılması için girişilmiş olan taahhütlerle bu işlerin kontrolunda çalıştırı
lacak personelin yevmiyeleri asgari bir hesapla 7 150 000 lira olarak tesbit edilmiş ve 
bütçeye bu miktar konulmuştur. 

15 İstanbul Adliye binası ağır ceza bloku inşaatı ile kat ilâvesi projesi mütaahhitlerine 
ihale edilmiş olup, mukavelelerine göre 1959 yılında 483 876 lira tediyesi ieabetmekte-
dir. Bu miktarın dışında umumi masraflar karşılığı olarak 16 124 liraya ihtiyacolacağı 
tesbit edilerek 1959 yılı bütçesine 500 000 lira teklif edilmiştir. « 

16 İstanbul ve İzmir ceza evleri inşaatı mukavelelerindeki esaslar dâhilinde yapılmakta
dır. Ancak mukavelelerine istinaden tahakkuk eden fiyat farkları tahminin üstünde zu
hur etmiş ve bu yüzden 1959 yılında yapılacak iş miktarı 1 929 235 lira olduğu halde 
salâhiyet, bakiyesi 1. 104 442 lira olduğu için bütçeye bu miktar tahsisat konulması za
ruretinde kalmmıtır. 

17 7020 sayılı Kanuna istinaden Ankara'da M. E. R. binası ile bu binanın meslekî kont
rol işleri ve Ankara Emniyet Sarayı birinci kısım inşaatı mütaahhitlerine ihale edil
miştir. Bu hususta akdedilen mukavelelere göre 1959 yılında 4 000 000 liranın tedi
yesi icabetmektedir. 

18 Sâri taahhüt yoktur, tertibin muhafazası için bir lira teklif edilmiştir. 
19 Memleketin muhtelif yerlerinde hükümet konâTtları inşaatı için akdedilmiş olan mukave

lelere göre 1959 yılma sâri 3 412 805 liralık taahhüt mevcuttur. Bu inşaatın kontro
lü ile 1958 programına dâhil işlerden, mücbir sebepler yüzünden 1959 yılma intikal 
edecek istihkakları karşılamak üzere bu tertibe 4 412 805 lira konulmuştur. Ayrıca 
istimlâkler için 2, zaruri yapı işlerine 1, hükümet konaklarının âcil tamiratına karşılık 
3,5 milyon olmak üzere mezkûr tahsisata ceman 6,5 milyon lira ilâve olunmuştur. 

20 Lise, ortaokul ve kolej binaları inşaatı için 1958 yılma kadar girişilmiş olan taahhütler 
dolayısiyle 1959 yılında ödenmesi ieabeden sâri taahhüt miktarı 10 300 000 liraya baliğ 
olduğundan, bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

21 Nafıa Vekâleti binasına kat ilâvesi için girişilen taahhüdün 1959 yılma sâri miktarı 
400 000 liradır. Ayrıca vekâlet binasında yapılması zaruri tamirat için de 100 000 li
raya ihtiyaç olduğu tesbit edildiğinden, bu tertibe 500 000 lira konulmuştur. 

22 6165 ve 7027 sayılı kanunlar gereğince yaptırılmakta olan İstanbul Opera binasının 
kostüm ve dekor deposu inşaatı 6 535 890 liraya ihale edilmiştir. Sahne bloku ve se
yirciler kısmı inşaatı ihaleye çıkarılmıştır. Girişilmiş olan taahhüt dolayısiyle 1959 
yılında 3 000 000 lira ödenecektir. Girişilecek olan taahhüt için ise 2 000 000 liranın 
tediyesi derpiş edilmekte olduğundan bu tertibe 5 000 000 lira konulmuştur. 

23 Memleketin muhtelif mahallerinde inşası lâzımgelen sıhhi müesseseler için 7020 sayılı 
Kanunla verilen salâhiyete istinaden girişilmiş olan taahhütlerin 1959 yılma ait kısmı 
14 246 538 lira olup, bu miktara kontrol ve umumi masraflar için de 753 462 lira 
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konulmak suretiyle, bu tertibin tahsisatı 15 000 000 lirayı bulmuştur. Ayrıca 1959 
yılında ihale edilecek Erzurum, Kastamonu ve İnebolu Devlet hastaneleri için de 
5 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

24 1959 malî yılma sâri taahhüt yoktur. Tertibin muhafazası için bir lira konulmuştur. 
25 Mersin Fümigatuvar binasının inşaatı mütaahhidine ihale edilmiş olup, mukavelesine 

göre 1959 yılında 464 000 liralık iş yapılması ve umumi masraflarla kontrol hizmetleri 
için de 36 000 lira sarfı icabetmiş olduğundan tertibe 500 000 lira konulmuştur. 

26,27, 
28 1959 malî yılma sâri taahhüt yoktur. Tertiplerin muhafazaları için birer lira konulmuş

tur. 
29 4879 sayılı Kanunla alman salâhiyete istinaden Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüsü bi

rinci kısım kaba inşaatı 8 376 903 lira 61 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmiş 
olup mukavelesine göre 1959 yılında 2 950 000 liralık iş yapılması icabetmektedir. 

742 10 T.B.M. Meclisi yeni binası inşaatı için girişilmiş olan taahhütl'erin 1959 yılma isabet 
eden kısmı için konulmuştur. 

20 T.B.M. Meclisi binası inşaatının tamamlanması için mukavelelerine göre yabancı menşeli 
malzemenin bedelleri idarece ödenmekte olduğundan, 1959 malî yılı içinde yabancı mem
leketlerden getirilecek malzeme dolayısiyle tahakkuk edecek primleri karşılamak üzere 
teklif olunmuştur. . 

743 Şirnak'ta memurlar için yaptırılacak evler 334 242 lira keşif bedeli üzerinden ihaleye 
çıkarılmış olup şartnamesine göre bu miktarın 125 000 lirası 1959 yılında ödenecektir. 
Umumi masraf ve kontrol işlerinin de 25 000 lira ile yapılması mümkün görülerek bu 
tertibe geçen yıla nazaran 100 000 lira noksanı ile 150 000 lira teklif edilmiştir. 

745 Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal ilimler ve Kimya binaları, yurt ve lojman bina
ları, üniversiteye tahsis edilen ikiz ortaokulunun ikmal inşaatı ile Bitki ve Toprak Bi
limleri proje işleri müteahhitlerine ihale edilmiş olupı mukaveleye bağlanmış (bulun
maktadır. Bu mukavelelere göre 1959 malî yıl içinde 6 300 000 liranın tediyesi zaruri 
bulunmaktadır. Ayrıca 1958 ımalî yılı içinde yapılması icabeden işlerden mücbir sebep
lere dayanılarak: 1959 yılına devreden taahhütlerle 'kontrol işlerini karşılamak üzere 
1 200 000 liraya ihtiyaç »olacağı tesbit edilmiştir. Bunlardan «başka Ege Üniversitesi 
binalarının proje ve inşaat masrafları için 1 500 000 lira konulmuştur. 

760 Tıp Fakültesi Jinekoloji binası 4 312 249 lira 56 kuruşa ve Pa'talojî binası 176 107 li
ra 71 kuruşa müteahhitlerine ihale edilmiş olup, iki yıldanberi inşaat devam etmekte
dir. Mukavelelerine ıgöre 1959 yılında 2 000 000 lira ödenecektir. 

761 7026 sayılı Kanun gereğince verilen salâhiyete istinaden 'Siyasal Bilgiler Fakültesinin ta
dil ve tevsii işi ile yurt ve lojman binaları projelerinin tanzimi işi müteahhitlerine iha
le edilmiştir. Mukavelelerine göre 1959 malî yılında 2 500 000 lira ödenmesi icabet
mektedir. 

762 Yeni Meclis 'binasının tezyin ve tefriş işlerinden avize ve armatörlerin temin ve montajı 
işi 820 830 lira 70 kuruşa mütaahhidine ihale edilmiş olup, malzeme sevkı ile işe baş» 
lanmış bulunulmaktadır. Diğer tezyin ve tefriş işlerine ait proje ve taahhüde girme 
hazırlıkları ilerlemiştir. Bu işler için 1959 malî yılında 2 000 000 liraya ihtiyaç olacağı 
teöbit olunmuştur. 

763 10 Yeşilköy hava meydanı gümrük apronu, Yalova V.O.R. tesisi yaklaşma ışıkları mon
tajı, Esenboğa meydanı banket stabilizasyonu yaklaşma ışıkları montajı ve jet pisti, 
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Samsun meydanı apronu ve terminal binası inşaatlarına devam edilmektedir, (bunların 
1959 yılı tediyelerinin 9 000 000 lira olacağı teısbit olunmuştur. 

20 Meydan inşaatında 'kullanılmakta olan (maikinalarm revizyon ve arızalarının gideril
mesinde kul'lanılacajfetır. 

30 Meydan inşaatında kullanılmak üzere makina ve vasıtalar satınalınacaktır. 

11 İkinci ve üçüncü kısım müteferrik işlere ait hesabı katî farkları ile Muş istasyon bi
naları Elâzığ tevsiatı, Muş istasyonunun kaloriferleri ve parke döşenmesi, Muş - Tat
van demiryolunun inşaat masraflarının 1959 yılma sâri kısmının 8 000 000 ve Van -
Özalp - Kotur demiryolu, Van limanı, Tatvan limanı, feribot inşaatı ve alt yapı maki-
nalarmın montajı ve işletme nakliyeleri için 6 000 000 lira nakde ihtiyaç bulunduğu 
tesbit olunarak 1959 bütçesine 14 000 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu miktarın 
üstünde tahakkuk edecek istihkaklar kısa vadeli bono verilmek suretiyle karşılana
caktır. 

12 Erzurum hattı uzatmasının 4 ncü, 5 nci ve altıncı kısımlarının bakiye hesapları için 
1 400 000, 5 nci kısım alt yapı ve 6 nci kısım üst yapı masrafları için 2 500 000 ve 
bu kısımlara ait nakliyeler için de 1 100 000 lira ki, ceman 5 000 000 liraya ihtiyaç 
olacağı tesbit olunmuştur. 

13 Maraş şube hattı ile Narlı - Gazianteb - Karkâmış hatlarının 4 ncü ve 5 nci kısımları 
iş bakiyesi mukavelelerine göre nakit olarak 1 200 000 lira ve birinci ve ikinci kı
sım müteferrik işlerin tutarı için ise 2 000 000 lira ve işletme nakliyesi 500 000 lira 
olarak hesaplanmış ve Gazianteb - Karkâmış hattının raylarının satmalmması için 
13 300 000 lira ki, ceman 17 000 000 lira konulmuştur. 

14 1960 yılında Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğüne devredilecek olan bu 
hattın müteferrik inşaatı ile bakım ve tamiratı ve idare masrafları için 500 000 liraya 
ihtiyaç vardır. 

15 Pendik - Gebze, Cebeci - Ankara - Gazi - Sincanköy çift hatlarının inşası ihale edil
miş olup, anlaşmalarına göre 1959 yılında 7 500 000 lira ödenmesi icabetmektedir. 
Bunlardan başka; Afyon, Gazianteb, Söke, Balıkesir, Elâzığ ve Niğde fabrika hatları 
için 2 000 000 liraya ihtiyaç bulunduğundan, bu tertibe 9 500 000 lira konulması 
lâzımgelmekte ise de 6181 sayılı Kanunla verilen salâhiyet miktarını tecavüz etme
mek için 8 000 000 lira konulmuştur. 

16 776 nci faslın 15 nci maddesinde yazılı işlerden fazla tahakkuk edeceği anlaşılan is
tihkakların, 6181 sayılı Kanunla verilmiş olan salâhiyet tamamen kullanılmış oldu
ğundan, yeni bir tertip açılarak 1 500 000 lira tahsisat istenilmesi zorunda kalın
mıştır.. 

40 Bu maddeye konulan tahsisatın sarf edileceği işler ve miktarları aşağıda gösteril
miştir : 

Yapılacak hatların etüdleri için 200 000 

Elâzığ - Van hattı: 
ihale edilecek malzemenin primi 35 600 000 
istimlâk bedeli ' ' 5 000 000 
Emanet işler 500 000 
ithal malzemesinin iskenderun masrafları 1 500 000 
idare masrafları 1 500 000 44 100 000 



Erzurum temdidi hath : 
istimlâk bedelleri 
İdare masrafları 
Bakım masrafları 

Gazianteb - Karkamtş h 
Rayların primleri 
idare masrafları 
Poz, bakım ve istimlâk 

Ereğli - Armutçuk hattı 
Bakım ve idare masrafl 

İltisak ve kuşak hatları 
ithal malzemesinin prim 
iskenderun masrafları 
istimlâk bedelleri 
idare masrafları 

işletmeye açılmış olan hatların bakım ve tamir işlerinde çalıştınlan hizmetlilerle iş
çilere 3487 sayılı Kanun ve talimatnamesine tevfikan verilecek kaza tazminatı ile 
bunların tedavi, teçhiz ve tekfin masrafları karşılığıdır. 

6237 sayılı Kanunun şümulüne giren liman, barınak, iskele, tarama ve etüdler için gi
rişilmiş olan taanhütlcre ait mukaveleler mucibince 1959 mali yılı içinde nakit olarak 
ödenmesi, icabeden miktar 12 198-76li'lira; Hermes kredisinden temin edilen muhtelif 
malzeme, römorkör motorları ve kamyonlar için 936 288 lira, bunların dışında ve 
bu kanunun şümulüne giren Haydarpaşa Limanı üçüncü kısım inşaatı ile Gelibolu, 
Bozcaada, Gömenes limanlarının tamirleri ve Haliç taraması ve Bartın Limanı inşa
atı için 1959 yılında yeniden taahhüde girişilmesi için 8 714 946 liraya ve satınalın-
ması zaruri olan liman raylariyle layter makina ve teçhizat bedelleri için 2 650 000 
liraya ki ceman 19 500 000 liraya ihtiyaç bulunduğu tesbidolunmuştur. Bu mikta
rın üstünde çıkacak istihkaklar kısa vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacağın
dan, tertibe 19 500 000 lira konulmuştur. 
Mukavelelerine göre Haydarpaşa Limanı birinci ve ikinci kısım inşaatı ile geçit köp
rüsü için 5 360 000, Alsancak Limanı inşaatı için 2 500 000,'Samsun Limanı birinci 
ve ikinci inşaatı ile taş nakliyatı için 9 000 000, Mersin Limanı inşaatı için 9 000 000, 
Kamsax Müşavir Firmasına 650 000, Denizcilik Bankası ve Devlet Demiryolları sipa
rişlerine 1 000 000, müteferrik işlere 1 000 000 ve yukarda yazılı taahhütler dolayısile 
1958 yılı içinde verilmiş olan bonolarla faizleri için de 50 154 487 lira ki, ceman 78 664 487 
lira tediyesi icabetmektedir. Bu miktardan 7 C64 487 lirası eski yıllarda verilmiş olan 
avansların mahsubu suretiyle karşılanacağından bütçeye 71 000 000 lira tahsisat konul
muştur. 
Bu tertibe konulan tahsisat 10 ve 11 nci maddelerde yazılı işlere ait istimlâk bedelle-
rile umumi masraflar ve yabancı memleketlerden getirilecek malzemenin ithal prim
leri karşılığıdır. Müfredatı aşağıda gösterilmiştir, 

2*0 

attı: 

100 000 
1 250 000 
300 000 1 650 000 

27 850 000 
1 500 000 

masrafları 2 200 000 31 550 000 

arı 300 000 

ti 11000 000 
500 000 
250 000 
100 000 11 850 000 

89 650 000 
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783/10 daki işler : 
Bartın limanı istimlâki 
Haydarpaşa üçüncü kısım inşaat sahasının istimlâki 
Muhtelif liman ve iskelelere ait küçük istimlâkler 
Hermes kredisinden getirilecek malzemenin ithal primi 
Bu malzemenin gümrük vergi ve resimleri 
37 limanın etüdü için getirilecek malzemenin ithal primi 
îdare masrafları 

783/11 deki işler : 
Muhtelif liman sahalarının istimlâki * 
Milletlerarası banka kredisinden ve iskenderun tevsiatı 
için diğer kaynaklardan temin edilecek kredilerle geti
rilecek malzemenin ithal primleri 
Mersin limanı inşaatından yabancı para ile tediyesi icab-
eden istihkakların primi 
Yabancı memleektlerden ithal edilecek yedek parçaların 
ithal primi 
Müteferrik etüd ve aplikasyonlar 
idarî masraflar 

1 000 000 
1 500 000 
250 000 

2 700 000 
250 000 

4 500 000 
1 750 000 

1 250 000 

3 100 000 

15 900 000 

2 000 000 
250 000 

3 700 000 

.11 950 000 

26 200 000 

38 150 000 

10 iş hacmmın genişlemiş olması ve nakil vasıtaları ücretlerindeki ayarlamalar dolayı-
siyle 1958 bütçesiyle kabul edilmiş olan 300 000 liranın kâfi gelmiyeeeği anlaşılmış ol
duğundan, bu tertibe 100 000 lira fazla tahsisat konulması zorunda kalınmıştır. 

20 1958 tahsisatiyle idarenin mümkün olacağı tesbit edilmiştir. 
30 Demiryolları ve limanlar inşaatiyle diğer yapılar inşaatının kontrol hizmetlerinde kul

lanılmak üzere jeep ve pikap alınacaktır. 

TİCARET VEKALETİ 

Vekil tahsisatı : • 
6480 sayılı Kanuna müsteniden Vekil tahsitı olup teklif geçen yılın aynıdır. 

11 Merkez memurları maaşı : 
Teşkilât kanunlarına göre merkez memurları kadro adedi (284), 1 302 000 lira olup 
1959 senesinde 9 kadro 41 100 lira (L) cetvelinde mevkuf bulunduğundan fiilî kad
ro adedi (275), 1 260 900 liradır. 1959 yılı için yeniden hesaplanan üst derece far-
kiyle 140 200 lira ile birlikte 5 maaş nispetinde tahsisat tutan olan 1 934 000 lira 
geçen yıl tahsisatının aynı olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Teşkilât kanunlarına göre vilâyetler memurları kadro adedi (176), 702 600 lira olup 
1959 yılında 6 adedi 13 500 lira (L) cetvelinde mevkuf bulunduğundan fiilî kadro 
adedi (170), 689 100 liradır. 1959 yılı için hesaplanan üst derece farkları olan 111 600 
lira ile birlikte 5 maaş nispetindeki tahsisat karşılığı olarak vilâyetler için 1 134 325 
lira teklif olunmuştur. 
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Vekâletin dış teşkilât kadro adedi 40 olup 181 500 lira (L) cetvelinde mevkuf 
kadro bulunmadığından 1959 yılı için hesaplanan üst derece farkları 15 900 lira 
ile birlikte 197 400 liranın yeni kur üzerinden hesaplanan emsal farkları 3 931 225 
lira ile birlikte 4 128 625 liraya baliğ olduğundan işbu tertibe ceman 5 262 950 lira 
teklif olunmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : • 
22 Vilâyet memurları açık maaşı : 

Halen merkez ve vilâyet memurlarından açık maaşı almakta olan kimse bulunmadığın
dan maddelere birer lira ödenek teklif olunmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1959 (D) cetveli hizmetlileri 88 aded olup 176 700 lira 5 tahsisat 73 626 lira tutarı ile 
birlikte teklif olunan 250 000 lira geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler (D) cetveli hizmetlileri 46 aded olup 65 400 lira 5 tahsisat tutarı olan 27 250 
lira ile birlikte yıllık tutarı 92 650 liradır. 
Vekâletin dış teşkilât hizmetlileri 19 aded olup 124 500 lira yeni kur üzerinden tu tan 
olan 430 000 liranın baliği olan ceman 522 650 lira teklif edilmiştir. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Vekâletin (E) cetveline dâhil merkez hizmetlileri adedi (15), 64 500 lira olup 5 tahsisa
tı olan 26 875 lira ile birlikte ceman 91 375 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 124 aded olup yıllık ücret tu tan olan 584 400 lira 5 tahsi
sat 243 506 lira birlikte 827 900 lira olarak teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Vilâyetler memurları çocuk zammı için 25 000 lira, ecnebi memleketlerdeki memurlar 
çocuk zammı için de yeniden hesaplanan 16 000 lira ki ceman 41 000 lira teklif edil
miştir. 

21 Merkez memurlan doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
15 500 lirası vilâyet memurları ve 1 500 lirası da ecnebi memleketlerdeki meinurlar 
için olmak üzere doğum yardımları için 3 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
2 000 lirası vilâyetler memurları, 8 000 lirası da ecnebi memleketlerdeki memurlar için 
ceman 10 000 lira teklif edilmiştir. 

206 40 Yakacak zammı : -
Yakacak zammı ödeneği icabettireeek yerlerde Tiearet Vekâletinin halen teşkilâtı bu
lunmadığından tertibe bir lira teklif olunmuştur. -, 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Yabancı dil imtihanına girecek bir memurun para mükâfatım karşılamak üzere teklif 
olunmuştur. 
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209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
201/11 ve 12, 202/11 ve 12 nci maddelerdeki ödeneklere göre hesaplanan emekli aidatı 
karşılığı geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı : 
Kanuni bir ödenek olmakla geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

310 10 Kırtasiye (Merkez) : 
Malzeme fiyatlarındaki değişiklikler nazarı dikkate alınarak 25 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

20 Döşeme (Merkez) : 
Aynı sebeple döşeme ihtiyacı için 4 000 lira teklif olunmuştur. 

30 Demirbaş (Merkez) : 
Aynı sebeple demirbaş tertibine 4 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi (Merkez) : 
Aynı sebeple öteberi masrafları için 10 000 lira teklif olunmuştur 

50 Aydınlatma (Merkez) : 
Aynı sebeplerle aydınlatma ihtiyacı için 3 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma (Merkez) : 
Aynı sebeple ısıtma ihtiyacı için 7 500 lira teklif olunmuştur. 

302 10 Kırtasiye (Vilâyetler) : 
Bu tertibe giren madde fiyatlarındaki değişiklikler nazarı dikkate alınarak 12 000 lira 
teklif yapılmıştır. 

20 Döşeme (Vilâyetler) : 
Aynı sebeple döşeme ihtiyacı için 4 000 lira teklif olunmuştur. 

30 Demirbaş (Vilâyetler) : Aynı sebeple demirbaş için 4 000 lira teklif edilmiştir. 
40 öteberi (Vilâyetler) : 

Aynı sebeple öteberi masrafları için 10 000 lira teklif olunmuştur. 
50 Aydınlatma (Vilâyetler) : 

Aynı sebeplerle aydınlatma ihtiyacı için 8 500 lira teklif edilmiştir 
60 Isıtma (Vilâyetler) : 

Aynı sebeple ısıtma ihtiyacı için 12 500 lira teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Çeşitli malzeme fiyatlarındaki değişiklikler nazarı dikkate alınarak fasla 30 000 lira teklif 
edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : • 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları .-
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları .-
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Bâzı nakil ve yeniden kiralamalar sebebiyle tertibe 150 000 lira teklif yapılmıştır, 
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306 Giyecekler : 
Geçen yılın ödeneği aynen teklif yapılmıştır. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Nakil vasıtaları ücretlerindeki değişiklikler sebebiyle madde ödeneği 14 000 lira olarak 
teklif yapılmıştır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Aynı sebepten maddeye 70 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Aynı sebeple tertibe 175 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
İhtiyaca kifayet etmiyen geçen yıl ödeneği 10 000 lira artırılarak ve yeni kur farkı 
göz önünde tutularak tertibe 60 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları: 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

308 11 Merkez (Tedavi masrafları) : 
Bir kısım yollukları da ihtiva eden maddeye yol masraflarmdaki değişiklikler nazarı 
dikkate alınarak 9 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketler (Tedavi masrafları) : 
Yol masraflarmdaki değişiklikler ve kur farkı nazarı dikkate alınarak maddeye 11 000 
lira teklif olunmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
Fiyat değişiklikleri sebebiyle madde ödeneği yüzde elli fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Fiyat değişiklikleri sebebiyle madde ödeneği yüzde elli fazlasiyle teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları: 
Fiyat değişiklikleri sebebiyle madde ödeneği yüzde elli fazlasiyle teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları: 
Fiyat değişiklikleri sebebiyle madde ödeneği yüzde elli fazlasiyle teklif edilmiştir. 

310 10 Kırtasiye : 
Dış teşkilât masraflarının yeni kur üzerinden hesaplanması sebebiyle maddeye 32 000 
lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Aynı sebeple maddeye 19 000 lira teklif olunmuştur. 

30 Demirbaş : 
Aynı sebeple maddeye 19 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Aynı sebeple maddeye 138 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Aynı sebeple maddeye 19 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Aynı sebeple maddeye 22 000 lira teklif edilmiştir. 

70 Posta, telgraf ve telefon masrafları : 
Aynı sebeple maddeye 119 000 lira teklif edilmiştir. 
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80 Kira bedeli : 
Geçen yıllar ödemeleri ve yeni kur farkı nazarı dikkate alınarak maddeye 210 000 lira 
teklif edilmiştir. 

90 Ziyafet masrafları : 
Aynı sebeplerle maddeye 32 000 lira teklif' edilmiştir. 

91 Daimî vazife harcırahı : 
İhtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılan geçen yıl ödeneği bir miktar artırılarak yeni kur 
üzerinden 220 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

92 Muvakkat vazife harcırahı : 
Yeni kur üzerinden hesaplanan madde ödeneği 60 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

99 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıllar ödemeleri ve yeni kur farkı nazarı dikkate alınarak madde ödeneği 8 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Vekâlet makamı masrafları için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

408 6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre yapılacak ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları masrafları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

422 Pamuk işleri Standardizasyonu Umumi masrafları : 
Yollukları da ihtiva eden bu tertibe nakil vasıtaları ücretlerindeki değişiklikler nazarı 
dikkate alınarak 350 000 lira teklif edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon reis ve azalarına verilecek ücretler 
ve bu kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
6696 sayılı Kanunun 1959 vılmda on vilâyette tatbikini sağlamak üzere 50 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

451 10 Satmal'ma ve abone: 
Bâzı fiyat değişiklikleri nazarı dikkate alınarak madde ödeneği 30 000 lira olarak 
teklif olunmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Aynı sebeple maddeye 20 000 lira teklif edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Bankacılık mevzuunda ihtisas yapmak üzere geçen yıl Lozan'a gönderilmiş bulu
nan bir memurun dönüş yolluğu ile on aylık maaş farkını ihtiva eden madde ödene
ği yeni kur üzerinden 10 300 lira olarak teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası ölçüler Bürosu iştirak hissesiyle Milletlerarası Kanuni Ölçüler Teşkilâtı 
aidatı ve Kalay Konseyine ödenecek miktarlar karşılığı olan 56 000 lira teklif edil
miştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları t 
Geçen yıl ödeneği ihtiyaca kâfi gelmediğinden bir miktar artırılarak yeni kur üzerin
den hesaplanan maddo ödeneği 125 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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458 10 İştirak edilecek dış sergiler : 
Yollukları da ihtiva eden madde ödeneği yol masraflarmdaki değişiklikler ve kur 
farkları nazarı dikkate alınarak maddeye 900 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

20 Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri : 
Geçen yıl ödeneği olan bir lira aynen teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Bu tertibin bir kısım dış ödemeleri de ihtiva etmekte olması sebebiyle yeni kur farkı 
nazarı dikkate alınarak fasla 15 000 lira teklif edilmiştir. 

502 10 1954 - 1957 yılları borçları : 
Bir miktar fazla ödemeyi icabettireceği anlaşılan madde ihtiyacı için 12 000 lira tek
lif edilmiştir. 

20 1928 - 1953 yılları borçları : 
Halen bu yıllardan ödemeyi icabettirecek borç bulunmadığından maddeye bir lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları makina, âlet ve malzemenin onarımı : 
Pamuk standardizasyonu ve kimyevi tahliller lâboratuvarlarmın ihtiyacı için geçen 
yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satmalmacak makina, âlet ve malzemeler : 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satmalmacak âlet ve gereçler ile. standardizas-
yon lâboratuvarları için alınacak malzeme ve 3 seri mi'yar cihazı için teklif olunan 
60 000 lirayı muhtevi bulunan madde ihtiyacı için 75 000 lira teklif yapılmıştır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VefeâMi 1959 malî yilı cari masraflar 249 209 684 ve yatırımlar 
4 650 000 lira dâhil olduğu Ihalde 1958 malî yılı 'bütçesinden 65 637 639 lira fazlasiyle 253 859 684 
lira olaraik tesibit edilmiştir. Hizmetlerin -mahiyetine göre teklif olunan tahsisatların mucip sebep
leri tertiplerinde arz ve izah. olunmuştur. 

P. M. 

101 Veikil tahsisatı : 
17 .1.1952 tarihli ve '5857 sayılı Kanunun 1 nci maddesini tadil «den 6480 sayılı Ka
mın mucibince Vekile ayda (bin liradan ödenen makam tahsisatının (bir yıllık tutarı
dır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : ,, • _' 
1 737 600 Fiilî feadro tutarı 

480 000 3017 sayılı Kanunun 78 ve 5439 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince 
merkezde istihdam olunan memurlara ait kadro karşılığı 

155 100 4598 ısayılı Kanun gereğince 1 ve 2 üst derece tutarı 
972 800 Tahsisat 

3 345 500 Yekûn 
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Vilâyetler memurları maaşı : 
43 305 300 Fiilî kadro tutarı 

480 000 3017 sayılı Kanunun 78 ve 5439 sayılı Kanunun ikinci maddesine istina
den kadnosu ile merkezde istihdam olunanlar 

42 825 300 
149 600 7033 sayılı Kanunla alınan ve 1959 yılında meriyete girecek: 17 kazaya 

ait 58 kadro tutarı 
17 619 700 Tahsisat 

60 594 600 Yekûn 

Merkez memurları açıı'k maaşı : 
8 . VII. 1954 tarihli ve 6435 sayılı Kanun mucibince vekâlet emrine alınacak memur
ların açık aylığı karşılığı ıolup geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Vilâyetler memurları 'açık maaşı : 
Vekâlet emrine ialmacak memuru-arın açık 'aylığı karşılığı olup 'geçen sene tahsisatı 
aynen teklif olunmuştur. 
Merkez (hizmetlileri ücreti : 
1 201 500 1958 yılı (bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilen '518 hizmetli kad

ronun yıllık tutarı 
120 600 Belik Saydam Merkez lîıfzıissıhha Müessesesinde ihdas olunan şubeye 

ait kadrolar 

45 300 70 800 Hıfzıssıhha Okulunda tedris usulünün tevsii doiayısiyle 
25 500 Tenzil olunan 'kadrolar tutarı 

**_, __. 
45 300 

6 600 Malzeme deposu 
563 340 Tahsisat 

1 937 340 Yekûn • 

Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 

21 384 300 1958 yılı bütçesine bağlı (D) cetveli tutarı 
72 000 Sağlık merkezlerine UNICEF tarafından gönderilen 30 vasıta ile 1959 sene

sinde satmalınacak 30 vasıta şoför kadroları 
71 100 Ana ve çocuk sağlığı merkezi 
18 000 1959 senesinde yeniden tesis olunacak 3 köy ebe okulu 

8 833 614 Tahsisat 

30 379 014 Yekûn 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
Ankara Hastanesi ve Hıfzıssıhha Okulu için teklif olunan kadrolarla 1958 senesinde 
Ankara Hastanesi için alınmış bulunan 3 500 lira ücretli 5 kadronun 3 e tenzili sure-
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tiyle 7 580 lira üzerinden hesaplanmasından mütevellit olarak 191 325 lira t'azlasiyle 
teklif yapılmıştır. 

516 192 Eski kadrolar tutarı 
43 800 Yeni kadrolar » 
49 938 % 41 tahsisat 

609 930 " * 

Merkez memurları çocuk zammı : 
4598. sayılı Kanunun, 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesi mucibince aylıklı 
memurlara her çocuğu için 10 lira çocuk zammı ödenmektedir. Bir ay zarfında merkez
de çocuk zammı olarak 5 880 lira tediye olunduğu nazara alınarak 1 000 lira fazlasiy-
le teklif yapılmıştır. 
Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunun, 5049 sayılı Kanunla tadil olunan 6 ncı maddesi mucibince aylıklı 
memurlara her çocuğu için 10 lira çocuk zammı ödenmektedir. Bugüne kadar yapılan 
sarfiyat seyrine göre 300 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 
Merkez memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla muaddel 7 nci maddesinin (A) fıkrası muci
bince çocuğu dünyaya gelen memurlara ödenen maktu 200 lira doğum yardımı karşı
lığı olup, geçen sene tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla, değiştirilen 7 nci maddesinin (A) fıkrası mu
cibince çocuğu dünyaya, gelen memurlara ödenen maktu 200 lira doğum yardımı Qİup, 
geçen sene tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi mucibince memur olmıyan karısı ile, memurun ölü
mü halinde yapılacak ölüm yardımı için geçen sene tahsisatı-aynen teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi mucibince memur olmıyan karısı ile memurun ölümü 
halinde yapılacak ölüm yardımı için geçen sene tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Yakacak zammı : 
4.178* sayılı Kanun mucibince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde daimî surette vazi
fede bulunanlara her sene verilmekte bulunan tahsisata, bu mmtakalara yeniden tâyin 
olunacak memurların yakacak ihtiyacı için 5 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuş
tur. " 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
1959 senesinde iki devrede lisan imtihanına girecek 6 memurun imtihanı kazanacağı 
tahmin olunarak beher memura tediye olunacak 1 500 lira hesabiyle 4 500 lira fazla
siyle tahsisat teklif olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret tahsisatı olarak teklif olunan miktarın % 5,5 u üzerinden hesaplanmış
tır. '• 

Temsil tahsisatı : • 
5027 sayılı Kanun mucibince Vekâlet Müsteşarına 175 liradan verilmekte bulunan tem
sil tahsisatı olup geçen yılın aynıdır. 175 X 12 — 2 100 
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Ek görev tazminatı : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

10 Kırtasiye : 
Vekâlet merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyacını Devlet Malzeme Ofisi temin etmekte
dir. 1958 yılı tahsisatına 6 000 lira ilâvesi suretiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Döşeme : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

30 Demirbaş : 
Vekâlet merkez dairelerinin yazı ve hesap makinaları gibi pek mübrem ihtiyaçlarını 
1959 senesinde temin etmek üzere 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat teklif olun
muştur. 

40 öteberi masrafları : 
Şehir suyu, içme suyu, küçük onarım işleri, temizlik ve bahçe malzemesi gibi ihtiyaç
larla ilân ücretleri karşılığı olarak 20 000 lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat teklif olun
muştur. 
23 000 Şehir suyu 
1 000 içme suyu 
4 000 îlân ücretleri 
1 500 Suların tasfiyesi için satmalmacak tuz 
5 500 Temizlik malzemesi 
2 000 Müteferrik masraflar 
3 000 Onarım 

40 000 Yekûn : 

50 Aydınlatma : 
1958 yılı bütçesiyle alınmış bulunan aydınlatma tahsisatı Vekâlet binası aydınlatma 
ihtiyacını karşılamış olduğundan geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

60 Isıtma : 
Vekâlet binasının teshin ihtiyacı için Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden satmalına 
cak 306ton maden ve 78 ton kok kömürü bedeli ile nakliye masrafları karşılığı» olarak 
17 500 lira fazlasiyle 46 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Ton Lira Tutarı 

306 110 33 660 Maden kömürü 
78 110 8 580 Kok kömürü 

3 760 Nakliye ve sair masraflar 

Yekûn 46 000 

10 Kırtasiye : 
7033 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan kaza hükümet tabipliği ihtiyacı nazara alınmak 
suretiyle 25 000 lira fazlasiyle 75 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Döşeme : 
1/4/1959 tarihinde yeniden kurulacak 17 kaza hükümet tabibliği ihtiyacı nazara alın
mak suretiyle 5 000 lira fazlasiyle 45 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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30 Demirbaş : 
7033 sayılı Kanunla yeniden teşkil olunacak 17 kaza hükümet tabibliği ihtiyacı na
zara alınarak 12 500 lira fazlasiyle 62 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

40 öteki Öteberi masrafları : 
Teşkilâtın su ve temizlik malzemesiyle 7033 sayılı Kanunla yeniden kurulacak kaza 
ihtiyacı nazara alınmak suretiyle 25 000 lira fazlasiyle 75 000 lira tahsisat teklif olun
muştur, 

50 Aydınlatma : 
• Vilâyet, kaza ve nahiyelerde mevcut teşkilâtın aydınlatma ihtiyaciyle 1959 sene

sinde tesis olunacak kaza hükümet tabiplikleri ihtiyaçları da hesaplanarak 10 000 
lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

60 Isıtma : 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlükleriyle Hükümet tabiplikleri dairelerinde 
mevcut sobalar ve iklim şartları ve 1959 senesinde yeniden tesis olunacak 17 kaza 
ihtiyacına yetecek miktarda 76 000 lira fazlasiyle 176 000 lira tahsisat teklif olun
muştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Vekâlet merkez teşkilâtı ve 1959 senesinde yeniden tesis olunacak kaza hükümet 
tabiplikleri ihtiyaçları nazarı dikkate alınmak suretiyle 15 000 lira fazlasiyle 50 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri -. 
5584 sayılı Posta Kanununun 20, 22 ve 23 ncü, 5009 sayılı Kanunun 1, 2722 sayılı Ka
nunun 1 nci maddeleri ve hazırlanan tarifeye göre PTT idaresine ödenecek pos
ta ve telgraf ücretleri için geçen sene tahsisatı aynen teklif, edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri ; 
Kanunlar ve tarifeler gereğince, PTT idaresine ödenecek posta ve telgraf ücretleri 
için 10 000 lira fazlasiyle 225 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları: 
Vekâlet merkezinde mevcut santral ve diğer telefonların bir senelik ücretleri ko
nuşma bedeli için geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde sıhhat müdürleri ve hükümet tabipleri dairelerinde mev
cut telefonların mükâleme ücreti için geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

11 Merkez : 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğüne ait bulunan 1 numaralı apartmanın iki 
dairesi beş sene müddetle vekâletçe resmî daire olarak kiralanmış olup bu daireler ki
rasını ödemek üzere geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler: " "" " ~ " ~ ~* 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde kira ile işgal olunan Sıhhat ve içtimai Muavenet müdür
lükleriyle hükümet tabipliklerinin oturmakta oldukları binaların kira bedellerini öde
mek ve 7033 sayılı Kanımla 1959 senesinde yeniden ihdas olunan 17 kaza hükümet ta
bipliği için icarla tutulacak binaların kiralariyle Ankara'da açılmış bulunan sağlık me-
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murları okulu için icarla tutulacak bina kirasiyle malzeme depoları için 200 000 lira 
fazlasiyle 500 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Lira 

300 000 Mevcut binalar kirası 
150 000 Sağlık memurları okulu bina kirası 
21 400 Yeni kazalar hükümet tabiplikleri kirası 
28 600 Malzeme depolan kirası 

500 000 Yekûn 

Giyecekler : 
Vekâlet müstahdemlerinin elbiselik, ayakkabı ve iş elbisesi malzemeleri her sene Sü-
merbank alım ve satım müesseselerinden temin olunmaktadır. Müstahdemlere, elbise, 
ayakkabı ve iş elbisesi verileceği cihetle 15 000 lira fazlasiyle 35 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

97 X 290 X 
97 X 
97 X 
4 X 
4 X 

97 X 

47 = 
75 = 
38 = 

250 = 
60 = 
40 = 

13 221 
7 275 
3 686 
1 000 

240 
3 880 
5 698 

35 000 

Elbiselik kumaş 
Dikiş ücreti 
Ayakkabı 
Şoför elbisesi 
Ayakkabı 
îş elbisesi 
Müteferrik ihti 

Yekûn 

Daimî vazife harcırahı : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi mucibince Yurt içinde veya dışın
daki bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin olunacaklara verilecek yol masrafı, 
yevmiyç, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak geçen yıl tahsisatından 200 000 
lira fazlasiyle 650 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Muvakkat vazife harcırahı : 
Sağlık müdürleri, Hükümet tabipleriyle sağlık merkezleri şoförlerinin mıntaka mer
kezlerinin bulunduğu vilâyet Ve kaza belediye hudutları dışında seyahatleri halinde 
kendilerine buralarda kaldıkları müddetçe 6245 sayılı Kanunun muvakkat vazifeye 
ait esasları ve umumi hükümleri dairesinde yevmiye verilmekte olduğundan geçen 
sene tahsisatına nazaran 30 bin lira fazlasiyle 150 000 lira tahsisat teklif olunmuş
tur. 

Sağlık merkezleri şoförleriyle tabipler için 
Sağlık müdürlerinin devir harcırahı 
Sağlık şûrası azalarına, merkezden ve taşra teşkilâtından mu
vakkat vazife ile gönderileceklere 

150 000 Yekûn 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı; 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş mücadelesi için vilâyet ve kaza merkezlerinden 
köylere gönderilen sağlık müdürleri, Hükümet tabibleri, sağlık merkezleri tabibleriy-

400 X 231 = 
500 X 67 = 

= 92 400 
= 33 500 

24 100 
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le merkezden gönderilen mütehassıs ve ekiplerin yol masrafı ve yevmiyeleri muka
bili olarak 175 000 lira fazlasiyle 525 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

23 Trahomla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Trahom savaş teşkilâtının teftiş, kontrol ve poliklinik muayenelerini ve köy tarama
larını yapan tabiblerle tedavi için köylere gönderilen mütehassıs, ve gezici trahom 
ekiplerinin yol masrafları ve dispanserlerde kursa tâbi tutulan köy öğretmenlerinin 
kurs yevmiyeleri karşılığı olup trahom mücadelesinin aksamadan yürütülmesini temin 
için geçen yıl tahsisatına nazaran 15 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuş
tur. 

24 Zührevî hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Frengi mücadele teşkilâtının teftiş ve kontrollarmı, yapan tabiplerle, frengi tarama ve 
tedavisi için köylere ve tedavi istasyonlarına gönderilen memurların ve merkezden 
gönderilen frengi tarama ve inceleme ekiplerinin harcırahları karşılığı olup, geçen yıl 
bütçe tahsisatına nazaran 15 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. • 

25 Sıtma ile savaş muvakkat harcırahı: 
Sıtma mücadele sahası eskisine nazaran takriben üçte bi nispetinde genişlediğine göre 
bu geniş sahada çalışacak personelin adedi de artırılmış bulunmaktadır. Bu sebeple : 
a) Genişliyen sıtma eradikasyon faaliyet sahasındaki köy gezilerine çıkacak olan sıt
ma savaş personelinin harcırah ve yevmiyeleri, 
b) Eradikasyon programındaki çalışma tarzına göre gerek mevcut, gerekse yeniden 
teşkilâta alınacaklar için açılacak kurslara iştirak edeceklerin harcırah ve yevmiyeleri, 
c) Eradikasyon faaliyetini ilmî çalışmalara göre ayarlamak ve hastaların katı tedavi
lerini yapmakla mükellef olmak üzere vazifelendirilen Sürveyans grup başkanlıkları 
ve. memurlarının harcırah ve yevmi yeleriyle, şoförlerin yevmiyeleri bu tertipten öde
necektir. 
Bu itibarlaı geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

26 Veremle savaş muvakkat harcırahı : * 
Umumi B.C.G. tatbikatı faaliyetleri hususunda Hükümetimizle Dünya Sağlık Teşkilâtı 
ve UNICEF arasında 20 Aralık 1952 de imzalanarak neticeye varılmış olan ana söz
leşmeye ek 7 numaralı ikinci anlaşma gereğince 1959 yılı için hükümetimizce taahhüde 
girişilen 3 milyon kişinin Türberkülin tecrübesine tâbi tutulması ve bu faaliyeti ifa 
edebilmek için de bir taraftan mezkûr ek anlaşma gereğince 1959 yılındaki personel 
sayısı ve gündelikleri üzerinden hesaplanan bir yıllık muvakkat vazife harcırahı tahsi
satı olup, aynen kabul olunmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Sağlık müesseselerini teftiş ve kontrol eden 47 müfettişin yol masrafı ve yevmiyeleri 
mukabili 80 000 lira fazlasiyle 208 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Merkez ve vilâyetlerdeki hastane ve müesseselerde mevcut personelin hastane idaresi 
ve teknik mevzular üzerinde yetiştirilmesini temin maksadiyle 1958 yılı tahsisatına 
25 000 lira ilâve edilerek 45 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Teknik Yardım İdaresiyle yapılan ve 6848 sayılı kanunla tasdik olunan Anlaşma ge
reğince Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) ile vekâletimiz tarafından müştereken yürütülen program ve kurslar 
için Birleşmiş Milletler Teknik Yardım" îdaresi tarafından gönderilen eksperlerin 
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yevmiyeleriyle memleket dâhilinde yapacakları seyahatlere ait nakliye masrafları ve 
bu eksperlere refakat edecek yardımcı personelin masrafları olup, 35 000 lira fazla-
siyle 85 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

60 Ana ve çocuk sağlığı muvakkat haren ahi : 
636J sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile 
akdolunan Teknik Yardım Esas Anlaşması ve bu kanunun ikinci maddesinin veridiği 
salâhiyete istinaden aynı fonla akdedilen Ana ve Çöcuk Sağlığı Tatbikatı Anlaşması 
gereğince vekâletimizle birlikte Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF müşavirleriyle 
hazırlanan 15 senelik programın 1959 yılma isabet eden kısmının tatbiki maksadiyle 
ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde çalışan sıhhi personelin zaruri yol masraü ve 
yevmiyeleri mukabili 12 500 lira fazlasiyle 62 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince şehir ve kasabaların bele-

• diye hudutları dışında muayyen bir vazife sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören 
sağlık memurları, sağlık koruyucusu ve sıtma savaş memuru ve köy ebelerine veril
mekte bulunan tazminatlar karşılığı olarak 350 000 lira fazlasiyle 3 650 000 lira tahsi
sat teklif olunmuştur. 

11 Merkez : 
4598 sayılı Kanun ve hazırlanan talimatname gereğince memurlara tedavi masrafları 
ve harcırahları mukabili olarak 4 000 lira fazlasiyle 9 000 lira tahsisat teklif olunmuş
tur. 

12 tilâyetler : 
4598 sayılı Kanun ve hazırlanan talimatname gereğince yatarak veya ayakta tedavi gö
ren hasta memurların tedavi masrafları ve harcırahları mukabili olarak 25 000 lira faz
lasiyle 75 000 lira tahsisat teldif olunmuştur. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Makam otomobili işletme masrafı olarak 1 000 lira fazlasiyle 3 500 lira tahsisat teldif 
olunmuştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
Makam otomobili onarma masrafları için 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Vekâlet evrakının tevziatında ve diğer hizmetlerde kullanılan vasıtaların işletme mas
rafı ihtiyacı için 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Vekâlet evrakının tevziatında çalışan vasıtaların tamir masrafı mukabili 1 000 lira faz
lasiyle 2 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Halen 39 vilâyette bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinde kullanılmakta bulunan 
39 jeep, 9 kamyonet, 1 cankurtaran arabası ve 21 motosikletin işletme ve tamir mas
rafı mukabili 100 000 lira fazlasiyle 250 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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Aded 

39 Jeep 
9 Kamyonet 
1 Cankurtaran 

21 Motosiklet 
Yedek parça ve tamir masrafı 

Lira 

2 500 
3 000 
3 000 
1 000 

Tutarı 

97 500 
27 000 
3 000 

21 000 
101 500 

Yekûn 250 000 

Trahomla savaş taşıt masrafları : 
Vilâyetlerdeki trahom hastane ve dispanserlerle köy tedavi evlerinin teftiş ve kontrolle
rinde istimal olunan 22 vasıtanın işletme ve tamir masrafları için 20 000 lira fazlasiyle 
70 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Jeep 18 X 2 500 = 45 000 
Motosiklet 4 X 1 000= 4 000 
Yedek: parça ve tamir 21 000 

Yekûn 70 000 

Zührevî hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Frengi mücadele hizmetlerinde çalışan 7 vasıtanın işletme ve tamir masrafı mukabili 
olarak 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Jeep 2 500 X 7 = 17 500 
Yedek parça ve tamir masrafı 12 500 

Yekûn 30 000 

Sıtma ile savaş taşıt masrafları : 
Sıtma .savaş hizmetlerinde çalışan 110 vasıta ile UNICEF tarafından 1957 senesinde ve
rilmiş bulunan 138 vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı 301 500 lira fazla
siyle 861 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Kamyon 9 X 3 500 = 31 500 
Kamyonet 5 6 X 3 000 = 168 000 ; 
Jeep 3 4 X 2 500= 85 000 
Motosiklet 10 X 1 000= 10 000 
St. Wagon • 16 X 2 500 = 40 000 
Jeep trak. 123X3 000 = 369 000 
Yedek parça ve tamir masrafı 158 000 

Yekûn 861 500 
Veremle savaş taşıt masrafları : 
B. C. Gr. kampanyasında çalıştırılmakta bulunan 52 vasıtanın imletme ve tamir 
masrafları mukabili 40 000 lira fazlasiyle 300 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

' 52 X 5 000 = 260 000 
Tamir ve yedek parça 40 000 

Yekûn 300 000 
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Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurun]lan taşıt masrafları : 
Halen hastanelerde mevcut 37 kamyon, 41 kamyonet, 176 jeep ve 21 motosiklet ile 
1959 senesinde Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından verilecek 30 vasıtanın işletme ve 
tamir masrafları karşılığı olarak 412 500 lira fazlasiyle 952 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

Kamyon 3.7 X 3 500 = 129 500' 
Kamyonet 4 1 X 3 0 0 0 = 1 2 3 000 
Jeep 176X2 500 — 440 000 
Motosiklet 21 X I 000 -^ 21 000 

Yekûn 275 
. ' Dünya Sağlık Teşkilâtından 30 X 2 500 - 21.0( M) 

verilecek vasıtalar 
Yedek parça ve tamir masrafı 
karşılığı 136 500 

Yekûn 925 000 

T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi taşıt masrafları : 
Mevcut bir vasıtanın işletme ve tamir masrafı olarak 1 000 lira faz! aniyi o 5 000 
lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Ana ve çocuk sağlığı taşıt masrafları : 
Hükümetimizce ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere taahhüdedilen, 
halen mevcut 9 nakil vasıtasının ve 1958 yılı sonuna'kadar UNICEF tarafından 
gönderilecek 30 vasıta ki, ceman 39motorlu nakil vasıtasının bir yıllık işletme ve 
tamir masrafları karşılığı olarak 82 500 lira fazla siyle 105 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

3 9 X 2 5 0 0 = 9 7 500 
Yedek parça ve tamir 7 500 

Yekûn 105 000 

Sağlık propagandası taşıt masrafları : 
Elektrik cereyanı bulunımıyan kasaba ve köylerimizde halkımıza sıhhi filimler göster
mek üzere 1956 yılında UNICEF Teşkilâtından temin olunan elektrojen ıgruplu sinema 
vasıtası halen faaliyette olup, 1958 yılı bütçesine 'bu vasıtanın işletme ve tamir masrafı 
olarak konulan tahsisat aynen teklif olunmuştur. 
Hıfzıssıhha Okulu taşıt masrafları : 
UNICEF tarafından verilecek 'bir vasıtanın işletme masrafı olarak yeniden açılan (bu 
tertibe 3 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Temsil masrafları : 
Vekâlet malkamı tarafından merkezde ve vilâyetlerde yerlj ve yalbancı misafirler için 
yapılacak her 'çeşit ziyafet ve ağırlamalar ve diğer müteferrik masraflar için 5 000 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

1262 ısayilı Kanunun 10 ncu maddesi mucibince piyasadan satmalınacak müstahzarlar 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik masrafları : 
için 1958 yılı tahsisatı 10 000 lira aynen teklif olunmuştur. 
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10 Yüksek Sağlık Şûrası azaları huzur ücreti : 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 13 ncü maddesi mucibince senede 3 defa 
^toplanmakta ibulunan Şûra azalarına aynı kanunun 16 ncı maddesi mucibince verile
cek: huzur ücreti olup, 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

9X500X3—13 500 Ankara haricinden gelenlere 
4X300X3= 3 600 Anikara''dan iltihak edenlere 

1 900 Müteferrik masraflar 

19 000 Yekûn 
20 Kodeks Komisyonu azaları huzur ücreti : 

Türk kodeksi hakkındaki 3 Mart 1926 tarihli ve 767 sayılı Kanunun 2 nei maddesi 
mucilbince Türk kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere teşkil olunan ko
misyon azalarına aynı kanunun 3 ncü maddesi (gereğince verilecek huzur ücreti olup, 
gecen yılın aynıdır. 750X15=11 250 

Sağlık müzeleri umumi (masrafları : 
Ankara, İstanbul ve îzmir sağlık müzelerine ilâveten 1958 senesinde Gazianteb ve Er
zurum'da olmak üzere daha iki' müze açılmış ve <bu suretle bunların sayısı heşe iblâğ 
olunmuştur. Halika sağlılk 'bilgisi verme hakiimmdan mühim bir unsur teşkil 'eden (bu 
müesseseleri 1957 senesinde 575 398 kişi ziyaret etmiş bulunmaktadır. Geçen yıl tah
sisatı aynen teklif olunmuştur. 

10 Sağlık memurları okulları : . 
TaleSbenîn iaşe, ibate, tenvir, teshin, elbise, çamaşır, tedris malzemesi, yardım, yol 
(masrafları karşılığı alınmakta (bulunan günlük 300 kuruşla bu çeşitli masrafları kar
şılamak mümkün olamadığından, talehe için günlük asgari iaşe masrafının 450 kuruş-
<tan ve personel için de 350 kuruştan hesaplanması zarureti hâsıl olmuş ve 249 795 li
ra fazlasiyle tahsisat teifclif olunmuştur. 

205X450X120=110 700 3 ncü smıf 
345 X 450 X 270=419 175 1 ve 2 nei sınıflar 
205X450X150=138 375 1 nei sınıf 

60 X 350 X 365 = 76 650 Personel 
30X450X 9 0 = 12 150 Hıfzıssıhha Okulu

na kursa alınacak 
30 talebenin iaşe 
masrafı 

3 X 4 5 0 X 2 7 0 = 3 645 Nöbetçi öğretmenler 

760 695 Yekûn 
20 Yatılı ebe yurdu : 

Bir günlük iaşe, ibate, tenvir, teshin, elbise, çamaşır ve tedris malzemesi karşılığı alın
makta bulunan 300 kuruşla bu çeşitli masrafları karşılamak mümkün olamadığından 
talebe için günlük asgari iaşe masrafı 450 kuruştan ve personel için de 350 kuruştan 
hesaplanması zarureti hâsıl olmuş ve 75 397 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

1 8 X 4 5 0 X 3 3 5 = 27 135 3 ncü sınıf 
132 X 450 X 335 = 198 990 1 ve 2 nei sınıflar 

3 X 3 5 0 X 3 3 5 = 3 517 Personel 

229 642 Yekûn, 
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30 Hıfzıssıhha Okulu : 
Yeni bir programla tedris faaliyetine başlıyan okulun zaruri masraflarını temin et
mek gayesiyle 225 000 lira fazlasiyle 250 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinin mûtat faaliyetinin yürütülmesi ve gerekse 
her hangi bir zamanda zuhur edecek salgınlarla icabettiği şekilde mücadelenin yapılması 
için 750 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Trahomla savaşı umumi masrafları : 
Memleketimizdeki trahom hastalığının tamamiyle izalesine matuf, Dünya Sağlık Teşki
lâtı ve UNICEF'le Hükümetimiz arasında 9 . V . 1958 tarihli bir anlaşma yapılmış olup 
(Trahom projesi faaliyet plânı) mezkûr teşekküllerle iş birliği yapılmak suretiyle müş
tereken hazırlanan yeni bir mücadele programının tatbikine geçilmiş bulunulmaktadır. 
Tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Mevcut frengi mücadele teşkilâtiylo 1959 senesinde 50 binden yukarı olan vilâyet ve 
kaza merkezlerinde birer deri ve tenasül hastalıkları dispanseri açmak, Lepra mü
cadelesine esas teşkil etmek üzere bu hastalığın mütekâsif ve münteşir bulunduğu vilâ
yet ve kaza merkezlerinde bu gayeye matuf yeni dispanserler tesis edilmesi ve bu hu
susta gerekli hazırlıklara tevessül edilmesi derpiş edilmekte olduğundan bu ihtiyaçları 
karşılamak üzere 100 000 lira fazlasiyle 600 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Sıtma ile savaş umumi masrafları : 
Yurdumuzda sıtma eradikasyon kampanyasına 1957 de başlanılmıştır. 1958 yılı bütçesi 
ise eradikasyon hizmetleri ve bunların tahminî masrafları hazara alınarak hazırlandı. 
Ancak sıtma eradikasyon programının tatbikatında kullanılacak olan DDT gibi ensek-

. tisit maddeler, UNICEF tarafından bedelsiz olarak temin edildiğinden bu gibi madde
lerin mubayaası için ayrılmış bulunan mebaliğ tenkis edimişti. Normal mücadele yılla
rında sarf edilen ensektisit maddler miktarı, eradikasyon programına göre bir hayli art
mış ve dahilî nakliye, tatbikat masrafları', amele yevmiyeleri o nipette fazlalaşmış oldu
ğundan ayrılmış bulunan 3 700 000 liranın bu ihtiyaca kâfi gelmediği tatbikat netice
sinde anlaşılmıştır. Şu hale göre 1959 yılı bütçesindeki umumi masrafların 5 500 00'3 
liraya çıkarılmasına katı bir zaruret hâsıl olmuş ve 1 800 000 lira fazlasiyle tahsisat 
teklif olunmuştur. 

* * • 

Veremle, savaş umumi masrafları : 
5368 sayılı Verem Savaş Kanununun icabettirdiği masraflarla mevcut ve 1959 senesin
de yeniden tesis olunacak 3 verem dispanseri ve röntgen cihazı mevcut bulunmıyan mü
esseselere satınalınacak cihazlar ve ka.za sağlık merkezleri bünyesinde olmak üzere 
1959 senesinde faaliyete geçecek 30 verem mücadele şubeleri masrafları dâhil olduğa 
halde 1 500 000 lira fazlasiyle 5 000 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
1 675 000 Mevcut 64 ve 1959 senesinde yeniden tesis olunacak 3 verem mücadele 

dispanseri masrafları 67 X 25 000 
1 000 000 Satınalınacak röntgen cihazları 

500 000 Umumi B.C.G. aşısı tatbik masrafları 
270 000 Kaza sağlık merkezleri bünyesinde olmak üzere 1959 senesinde faaliyete 

geçecek 30 verem mücadele şubeleri 30 X 9 000 
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200 000 İstanbul Milletlerarası Verem Mücadele Tekâmül Merkezi masrafları 
200 000 Ulusal Verem Savaş Derneğine 

1 155 000 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince yapılacak masraflar 

5 000 000 Yekûn 

Devlet hastaneleri : 
Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Kurumları faslındaki tahsisat, 1955 yılından 
beri aynı ölçüler dâhilinde umumi hasta yatakları için 330, Verem yatakları için 400, 
talebe, yatakları için 300 ve müstahdem yatakları, için de 230 kuruş üzerinden hesap
lanmakta ve bu ölçüler dâhilinde tahsisat vaz'olunmaktadır. Dört yıl üst üste aynı mik
yas üzerinden alman tahsisat, tatbikatta birçok güçlüklere sebebolmuştur. Nitekim 
değişen hayat şartları ve geçim endeksi karşısında - muhtelif yıllarda alman yatak üc
retlerinde bir tahavvül olmadığı cihetle - bütçe ile temin olunan tahsisat malî yıl so
nuna kadar kifayet etmemektedir. Bu itibarla umumi hasta yatakları için 550, verem 
yatakları için 600, talebe yatakları için 450, müstahdem yatakları 350 kuruş üzerinden 
hesaplanmış ve ayrıca 1959 senesinde yeniden 200 yatak, 300 ilâve yatak, 380 yeni ve 
120 ilâve verem yatakları ve 250 hemşire yardımcı namzedi alınacağı cihetle ilâve ve 
yeni tesis yataklarla ayrıca ilâç ve malzeme mubayaası için tahsisat ilâvesi suretiyle 
40 255 760 lira fazlasiyle 85 267 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Umumi yataklar: 
16 695 1958 de mevcut yataklar 

200 1959 da yeniden tesis olunacak yatak 
300 1959 da ilâve yatak 

17 195 Yekûn 

Verem yatakları : 
9 000 1958 de mevcut yatak 

380 1959 da yeniden tesis olunacak yatak 
120 1959 da ilâve yatak 

9 500 Yekûn 

Talebe : 
950 1958 de mevcut talebe 

Personel : 
750 1958 de mevcut hemşire yardımcı namzedi 
250 1959 da yeniden alınacak namzetler 

7 778 1958 de mevcut personel 
400 1959 da yeni tesis ve ilâve yatak personel 

50 1959 da açılacak 5 hemşire yardımcı namzedi okulu personeli 

9 228 Yekûn 
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Umumi hasta yatakları : 
16 695 X 550X365=33 515 212 

200 X 550X180= 198 000 
300 X 550X365= 602 250 
200X2 500 = 500 000 

Mevcut yataklar 
i 959 da yeniden tesis olunacak yatak 
1959 da ilâve yatak 
Yeni yatak tesis masrafı 

300X1 000 300 000 ilâve yatak tesis masrafı 

35 115 462 Yekûn 

Verem yatakları : 
9 000 X 600X365=19 710 000 

380 X 600X180= 410 400 
120 X 600X365= 262 800 
380X2 500 = 950 000 
120X1 000 = 120 000 

Mevcut yatak 
1959 yeni tesis yatak 
1959 ilâve yatak 
Yeni tesis yatak masrafı 
İlâve vat ak tesis masrafı 

21 453 200 Yekûn 

Talebe : 
950X450X365= 
Personel : 

750X350X365= 
250X350X365= 
778X350X365= 
250X350X365= 
500X600 = 

1 560 375 Mecvut talebe 

958 125 Mevcut hemşire yardımcı namzedi 
319 375 1959 da alınacak: ıhemşire yardıımcı namzedi 

9 936 325 Mevcut personel 
157 500 Yeni tesis yatak personel 
300 000 1959 da yeni tesis yataklarla 'hemşire yardımcı 

namzedi personel tesis masrafı 

11 671 325 Yekûn 

Müteferrik masraflar 
1 338X350X365= 

122X350X365= 
122X350X365= 
122X350X365= 

80X350X365= 

84X350X365= 

625X350X365=: 
20X350X365= 

1 709 295 
155 855 
155 855 
155 855 

102 200 

107 310 

798 440 
25 550 

1958 de mevcut efbe-tfıemşrre iaşe masrafı 
Nöbetçi tabipler (95 Devlet, 27 Oöğüs) 
Nöbetçi memurlar iaşesi 
Hastaneler Talimatnamesine 'göre vazifelendiril-
/m'iş baştabipler 
Hastaneler Talimatnamesine g'öre vazifelendiril
miş 'baştabip muavini ve mütehassıs ımuavinleriy-
le, 'başasistanlar 
Hastaneler Talimatnamesinin 246 ncı mıaddesine 
göre servis nöbeti tutturulan mütehassıslar 
Asli ve fahrî asistanlar iaşesi 
Lâiboratuvarlarda staj ve hizmet ıgören lâboratu-
var sağlık memurları iaşesi 

3 210 360 Yekûn 

Kiralar: 
256 500 
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tlâç ve malzeme : 
12 000 000 

ÎCMAL 
35 115 462 
21 453 200 
1 560 375 
11 671 325 
3 210 360 
256 500 

12 000 000 

Hasta yatakları 
Verem yatakları 
Talebe 
Personel 
Müteferrik masraflar 
Kiralar 
İlâç ve malzeme 

85 267 222 Yekûn 

Muayene ve tedavi evleri : 
Kazalarda mevcut 185 muayene ve tedavi 'evleri, yeni teşekkül eden sağlık imerkezi bu-
Tunmıyan kazalara ve tam teşkilâtlı nahiyelere intikal ettirilmekte olduğundan tahsi
sat geçen yılın aynı olarak tekM edilmiştir. 
Kuduz tedavi müesseseleri : 
istanbul, Elâzığ ve İzmir'de mevcut 3 müessesenin bir yıllık masrafları karşılığı ola
rak faslında izah olunan sebeplerden dolayı 76 586 lira fazlasiyle 235 800 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

Mevcut yatak 
Personel 
Nöbetçi memurlar 
Hayvan satmalma, iaşe masrafı ve aşı istihsalinde 
kullanılan diğer malzeme ve saire 

75 X 550 X 365 = 150 565 
25 X 350 X 365 = 31 937 
3 X 350 X 365 = 3 285 

50 000 

235 787 Yekûn 

Sağlık merkezleri : 
Devletçe yaptırılmakta olan 56 ve derneklerce inşa ettirilen 29 sağlık merkezinden 
1958 yılma kadar açılacaklar haricolmak üzere 1959 da inşaları hitam bulacak 12 
sağlık merkezi için 6 aylık olmak üzere yeni kadro ve faslında arz olunan sebepler 
dolayısiyle hasta yatakları için 550, müstahdemler için 350 kuruş olmak üzere 
4 .866 640 lira fazlasiyle 12 165 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

3 410 X 550 X 3 6 5 = C 845 575 1958 de mevcut 271 sağlık merkezi 
2 951 X 350 X 3 6 5 = 3 769 720 1958 de mevcut personel 

Mevcut ebe - hemşire 
1959 da yeniden tesis olunacak 12 sağlık merkezi 

12 X 15 = 180 yatak. 
Personel 
Yatak .tesis masrafı 
Personel tesis masrafı 
Tatil aylarında staja tâbi tutulacak sağlık me
murları 2 . 5 . 1955 tarih ve 3317 sayılı Vekâlet 
Emri 

452 X 350 X 365 = 
180 X 550 X 180 = . 

132 X 350 X 180 = 
180 X 2 500 = 
132 X 600 .= 
345 X 350 X 45 = 

577 430 
178 200 

83 160 
450 000 
79 200 
54 337 
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100 000 Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından sağlık 
merkezlerine gönderilecek malzemenin nakliye 
masrafı 

27 355 Kiralar 

12 164 977 Yekûn 

Doğum ve çocuk bakım evleri : 
Faslında arz olunan sebepler dolayısiyle mevcut 1 450 doğum ve çocuk yatağı 550, 
800 bebek yatağı günlük masrafı 2 50, talebe 450 ve müstahdem masrafı 350 kuruş 
üzerinden hesaplanmıştır. Bu sene ihtiyaca binaen yeniden 3 köy ebe okulu açılması 
uygun görülmüş ve bunlar için de tahsisat dâhil olduğu halde 2 519 590 lira f azla-
siyle 6 937 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

1450 X 550 X 365 = 
800 X 250 X 365 = 
486 X 350 X 365 . = 

70 X 350 X 365 = 
70 X 350 X 365 = 

21 X 350 X 365 = 
v 

700 X 450 X 365 = 
150 X 450 X 180 = 

21 X 350 X 180 = 
150 X 600 = 
21 X 300 = 

2 910 875 
730 000 
620 865 
89 425 
89 425 

26 827 

1 149 750 
121 500 

13 230 
90 000 

6 300 

1958 de mevcut yatak 
» » » bebek yatağı 

Mevcut personel 
Okul personeli 
1958 senesinde açılan iki doğumeviyle ilâve yatak 
personeli 
Gazianteb, İsparta ve Adana köy ebe okulları per
soneli 
Mevcut 13 köy ebe okulu talebesi 
1959 da tesis olunacak 3 köy ebe okulu (Konya, Te
kirdağ, Kayseri) 
Personel 
Tesis masrafı 
İlâve personel tesis masrafı 

5 848 197 Yekûn 

Müteferrik masraflar : 
3 X30 000 = 

75 X 350 X 365 = 
75 X 350 X 365 = 
20 X 350 X 365 = 
10 X 350 X 365 = 
20 X 350 X 365 = 
20 X 350 X 365 = 

700 X 500 X 12 ==• 
150 X 500 X 12 = 
700 X 60 = 

3 0 0 X 3 5 0 X 1 8 0 = 

700 X 350 X 180 = 

90 000 
95 812 
95 812 
25 550 
12 775 
25 550 
25 550 
42 000 
3 750 

42 000 

189 000 

441 000 

3 köy ebe okulu tefrişi 
Hemşire ve ebe iaşe masrafı 
Asistanlar 
Baştabipler 
Baştabib muavini ve mütehassıslar muavini 
Nöbetçi tabibler 

» memurlar 
Köy ebelerine verilecek harçlık 
Yeni talebeler harçlığı 
4459 sayılı Kanun, madde 11 beherine nakden öde
necek 60 lira teçhizat 
6753 sayılı Kanun gereğince tatbikata çağrılacak
lar iaşesi 
Köy ebe mekteplerinden çıkacak ebelerin altı ay 
müddetle yapacakları staja ait iaşeleri 

1 088 799 Yekûn 



İCMAL 
5 848 197 Doğum ve çocuk bakımevleriyle köy ebe okulları 
1 088 799 Müteferrik masraflar 

6 936 996 Yekûn 

60 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve malzemeleri : 
Hükümet tabiplerinin âcil tedavi ve tıbbi müdahale hizmetlerinde istimal edilmek üze
re satmalmacak alât ve ilâçların satmalmması maksadiyle geçen sene tahsisatı aynen 
teklif olunmuştur. 

70 Ana ve çocuk sağlığı merkezleri umumi masrafları : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile akde
dilen Teknik Yardım Esas Anlaşması ve bu kanunun, ikinci maddesinin vermiş olduğu 
salâhiyete istinaden aynı fonla akdolunan Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Tatbikat An
laşması gereğince Vekâletimizle birlikte Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF müşavirle-
riyle hazırlanan 15 senelik programın 1959 senesine isabet eden kısmının tatbikatı olmak 
ve 1959 senesinde yeniden kurulacak 6 ana ve çocuk sağlığı merkeziyle 63 sağlık istas
yonu tesis masrafları da dâhil olduğu halde 150 000 lira fazlasiyle 500 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 
350 000 Mevcut ana ve çocuk sağlığı tekâmül merkezi, 10 ana ve çocuk sağlığı mer

kezi, 3 ana ve çocuk sağlığı seyyar ekibi ve istasyonu masrafları. 
118 500 1959 senesinde yeniden tesis olunacak 6 ana ve çocuk sağlığı merkezi 6X19 700 
31 500 Köy ebe okulu bulunan 7 vilâyette tesis olunacak 63 sağlık istasyonu 63X500 

500 000 Yekûn 

80 Pasif korunma âlet ve malzeme satmalma umumi masrafları: 
7126 sayılı Kanun gereğince muamele yapılmak üzere tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

10 T. C. Refik Saydam 
Millî Müdafaa Vekâletinin Tetanoz aşısı iki tona çıkarılmış olduğundan bunun için lü
zumlu tıbbi malzeme ve maddeler satınalmacağmdan 250 000 lira fazlasiyle 1 500 000 
lira tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Diyarbakır Şubesi 
Diyarbakır Şubesi umumi masrafları için 50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

30 Adana Şubesi 
1959 senesinde Adana'da faaliyete geçecek Hıfzıssıhha Müessesesi Adana Şubesi umumi 
masrafları için 99 999 lira fazlasiyle 100 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat: 
1593 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi mucibince altı veya altıdan fazla çocuğu olanlara 
verilmekte bulunan mükâfatı nakdiye için geçen yıl tahsisatı bulunan 100 000 lira ay
nen teklif olunmuştur. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
4 . IV . 1956 tarihinde meriyete girmiş; bulunan muhafazasına lüzum kalmıyan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göne, imha 
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edilecek evrak ve vesaikin tâyin, tefrik ve imhasında mesai saatleri içinde ve dışında 
çalıştırılacak mütehassıslara ücret veya gündelik verilmesi icabetmektedir. Vekâlet mer
kezinde ve taşra teşkilâtında bu iş için çalıştırılacak memurlara verilecek ücret ve yev
miyeleri ve iş elbisesi bedelleri için yeniden açılan tertibe 200 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okatıdan öğrencilere verilecek burslar : 
Halen 900 burslu mevcudolup yeni teşekkül etmekte bulunan kazalarda •hükümet, 
sıtma, trahom, frengi savaş tabipleri ve sağlık merkezleri tabip ihtiyacını karşüıya-
mamakta ve süratle burslu tabip yetiştirilmesine zaruret hâsıl olmaktadır. Aynı za
manda tedrisata başhyan Hıfzıssıhha Enstitüsü sebebiyle bir kısım tabiplerin buraya 
almnıalariyle yerleri münhal kalmaktadır. Buna göre 100 bursa ihtiyacolup, burs adedi 
1 000 e çıkarılmıştır. 

900 X 150 X 12 = 1 620 000 Mevcut burslular 
900 X 50 = 45 000 Kaydiye 
100 X 150 X 1 2 = 180 000 Yeni teklif olunan 

burslular 
100 X 50 = • 5 000 Kaydiye 

1 850 000 Yekûn 

10 Satmalına ve abone : 
Tıp alemindeki neşriyatı takibetmek, kitap, dergi, gazete ve broşürlere abone olmak üze
re 10 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Vekâletin organı bulunan Sağlık Dergisinin her ay veya iki ayda; bir 2 200 nüsha ola
rak tab'ma devam olunacak ve neşriyat deposunda mevcudu azalan broşürler bastırıla
caktır. Pedal makinasınm kuvvei muharrike, hurufat ve sair işletme masrafteriyle, ya
bancı memleketlerden sıhhi filimler mubayaa ve kodeks komisyonu tarafından hazırla
nan Türk kodeksinin tab'ı yapılacaktır. Bu tahsisatın 22 000 lira fazlasiyle 66 000 
liraya iblâğı zaruri bulunmuş ve teklif yapılmıştır. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları : 
Bu kanun gereğince staj için yabancı.memleketlere gönderilmiş ve gönderilecek olan 
Vekâlet teşkilâtına mensup memurlara verilecek yol masrafı ve almakta oldukları maaş 
ile mahallî talebe baremi tutarı arasındaki farklar tediye edilmek üzere 25 000 lira faz
lasiyle 45 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı
rah ve başka masrafları : 
Zührevi hastalıklar, trahom, anne ve çocuk sağlığı, verem, hemşire okullariyle diğer 
sıhhi mevzuları tahsil ve tetebbuda bulunmak üzere Avrupa ve Amerika'ya gönderi-
recek bursiyelerin yol masrafı mukabili 20 300 lira fazlasiyle 35 000 lira tahsisat tek
lif yapılmıştır. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Dünya Sağlık Teşkilâtının işarına göre, 1959 senesinde iştirak hissesi olarak 85 080 
Amerika doları mukabili 767 450 Türk lirası ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
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Fonuna (UNICEF), 160 714 Amerikan doları mukabili 1 449 650 lira ve ayrıca Dün
ya Sağlık Teşkilâtı hususi sıtma eradikasyon fonuna 64 400 lira tediye olunacaktır. 
1 473 500 lira fazlasiyle 2 281 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

85 080 X 902 — 767 450 Dünya Sağlık Teşkilâtına iştirak hissesi 
1 449 640 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna 

04 400 Sıtma Fonuna 

2 281 500 Yekûn 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve başka masrafları : 
Her sahada olduğu gibi, sıhhat sahasında da milletlerarası münasebetler eskisine na
zaran çok artmış olup, hergün yeni inkişaflar kaydetmektedir. Halen Birleşmiş 
Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı Çocuklara Yardım Fonu, Teknik Yardım İdaresi 
gibi maddî ve teknik yardımlarından ehemmiyetli derecede istifade edilen teşekkül 
lerle yakın münasebetler tesis etmiş olduğu gibi, NATO, Bağdad Paktı, Avrupa Kon
seyi ve saire gibi hükümetlerarası beynelmilel teşekküllerle de sağlık sahasındaki 
faaliyetler dolayısiyle devamlı temaslar yapılmakta olup, bu tahsisatın hizmetin 
ifasına yetecek miktara iblâğı zaruri görülmüş ve bu bakımdan 25 000 lira fazla
siyle 45 000 lira tahsisat teklif olunmuştur, 

457 10 Millî Türk Tıp Kongresi : 
Bu kongrenin iki yılda bir içtimai mutadolduğundan, son kongre 1958 senesinde An
kara'da toplanmıştır. Tertibi muhafaza maksadiyle bir lira tahsisat yerinde bırakı
larak 19 999 lira tenzil olunmuştur. 

20 îç kongreler : 
Bu tahsisatla, muhtelif tıp cemiyetleri tarafından memleket dâhilinde akdedilen 
kongrelere ait rapor ve sabıtnamebre lüzumlu olan kâğıt malzemesi temin edilerek 
bunların baskı ücretleriyle bu kongrelere iştirak edecek vekâlet mensuplarının yol 
masrafları ve yevmiyeleri karşılanacaktır. Tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

476 Kurs masrafları : 
1959 senesinde Hıfzıssıhha Okulu, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde, 
İstanbul Numune Hastahanesinde, Frengi ve Trahom Savaş kurullarında ve Verem 
Tekâmül Merkezinde kursa tâbi tutulacak tabib, sağlık memuru ve tâli memurların 
gidiş ve dönüş yol masraflariyle yevmiyeleri mukabili olarak geçen yıl tahsisatı ay
nen teklif olunmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen serle tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

502 10 1954 - 1957 yıllan borçları : 
Geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

20 1928 - 1953 yıllan borçlan : 
Geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

601 Beadaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları : 
Hiçbir iş bilmiyene bir iş öğretmek, yahut sıhhi sebeple eski işini göremiyecek olana 
yeni bir iş öğretmek üzere geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

602 Yalova Kaplıcaian İşletme İdaresine yardım : 
Helen Denizcilik Bankası tarafından kira ile işletilmekte olan Yalova Kaplıcalarının 



6977 sayılı Kanun gereğince bu müesseseye devri düşünülmüş İse de, Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâletince 6086 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununun 36 nci mad
desine göre hazırlanan 5643 sayılı Turizm. îş Birliği Nizamnamesinin 3 ncü maddesi 
gereğince vekâletimize mevdu vazaifin yerine getirilmesi gayesine uygun görülme
diğinin bildirilmesi üzerine, kaplıcanın bir tedavi müessesesi olarak ele alınmak üze
re bu sene de idare işletmesine lüzum görülmüş ve tahsisatı aynen teklif olunmuş
tur. 

özel kurum ve derneklere : 
Yardım talebinde bulunan kurum ve derneklere bir yardım yapabilme gayesiyle 5 000 
lira fazlasiyle 20 000 lira tahsisat teklif olunmuştur, 

Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım : 
6266 sayılı Kanun gereğince kurulmuş bulunan Kan Bankası mütedavil sermayesinin 
2 milyon liraya iblâğı maksadiyle 1958 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

100 000 1955 
400 000 1956 
400 000 1957 
400 000 1958 

1 300 000 

Avrupa Milletlerarası Romatoloji Kongresi masrafları için Türkiye Romatizma Araştır
ma ve Savaş Derneğine yardım : 
1959 senesinde memleketimizde toplanması takarrür etmiş bulunan Avrupa Milletler
arası Romatoloji hazırlık masrafları için Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Der
neğine bir yardım olnıak üzere geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapı
lacak yardımlar : 
6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi mucibince kurulan birlik fonuna tediye olunacak 
iştirak hissesi karşılığı olarak 1 534 903 lira fazlasiyle 5 908 323 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

XV nci Beynelmilel Tüberküloz Kongresi masrafları için Türkiye Ulusal Verem Savaş 
Derneğine yardım : 
Beynelmilel Tüberküloz Kongresi, XV nci içtimaını 1959 yılı Sonbaharında İstanbul'da 
akdedecektir. Mezkûr kongreye muhtelif yabancı memleketlerden 300 - 400 delege iş
tirak edeceği tahmin olunmaktadır. Yeniden açılan bu tertibe 250 000 lira tahsisat tek
lif olunmuştur. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Sağlık müesseselerinin tamir, ihata duvarları, kalorifer, odunluk, mutfak, çamaşırlık 
gibi ilâve ve tamirleri için 12 001 154 liraya ihtiyaç vardır. Bunlardan yalnız zaruri 
ve âcil olanlarının tamirlerini yaptırmak üzere 1 000 000 lira fazlasiyle 3 000 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

Motorlu taşıtlar için satmalınacak, yedek parça bedeli : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar, trahom, zührevi hastalıklar, sıtma, veremle savaş, has-
tahaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları, Refik Saydam, Ana ve Çocuk Sağ
lığı, propaganda gibi mücadele hizmetlerinde çalıştırılan vasıtalara 1959 senesinde sa-
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tınalmacak v<?dsk parça tahsisatı 303 ncu taşıt işletme masrafları tertibine intikal et
tirilmek suretiyle tertip bütçesinden çıkarılmıştır. 

761 5970 ve 6447 sayılı kanunlar gereğince Kızılay hastahanesi taksit ve malzeme bedeli : 
Mevcut taksit ödenmiş bulunduğu cihetle tertibine tahsisat teklif olunmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : (Maliye bütçesine) 
Sağlık müesseselerine 1959 senesinde satmalınacak 30 vasıta için 1 550 000 lira fazlasiyle 
1 650 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Aded Cinci 

30 Jeep, pikap, kamyonet sağlık hizmetleri 
için 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

101 Vekil tahsisatı : 
Geçen yılın aynı olarak 12 000 lira konulmuştur. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Teşkilât Kanunu ve tadillerine göre 311 memur kadrosunun 1 yıllık maaşları tutarı. 
1 218 600 liradır. Bunların 5 aylık tahsisat tutarı 507 750 lira ve 4598 sayılı Ka
nun gereğince bulundukları derecede 1 ve 2 üst derece maaş alanların farkları 
73 650 lira ki, ceman 1 800 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Teşkilât Kanunu ve tadillerine göre 3054 memur kadrosunun 1 yıllık maaşları tu
tarı 7 958 400 lira, halen bulundukları derecede 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince verilmekte olan 1 ve 2 üst derece maaş farkları karşılığı 1 225 600 
lira, beş aylık tahsisat 3 316 000 lira ki, ceman 12 500 000 lira konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 

Vekâlet emrinde bulunan ve hizmet müddetlerine göre açık maaşı verilmesi ica-
beden memurların maaşlarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatının aynı konul
ması icabetmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran 166 600 lira fazlasiyle 321 725 lira konulmuştur. Bu fazlalık, şim
diye kadar daktilo hizmetleri maaşlı memurlara yaptırılmakta idi. Bunlardan bir kıs
mının tekaüt ve istifa suretiyle ayrılmaları dolayısiyle yerlerine alınanların ihtisasa 
bağlı bulunan bu işi lâyıkı veçhile göremedikleri müşahede edilmiş olduğundan kali
fiye daktilo istihdamı zarureti hâsıl olmuş ve bu sebeple 300 - 400 lira ücretli 26 dak
tilo kadrosu, Vekâletten ayrı bir binada bulunan Muhafaza ve Muhasebe müdürlük
leriyle, Muhafaza ve Gümrük kursu yatakhaneleri için 150 lira ücretli 6 hademe kad
rosu ilâvesinden ileri gelmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran 58 925 lira fazlasiyle 900 425 lira konulmuştur. Bu fazlalık, 6410 
sayılı Kanuna bağlı kimyager kadrosuna istekli bulunmadığından Ankara, Mersin İs
kenderun gümrükleri için 625 lira ücretli 3 aded mütehassıs kimyager, Yeşilköy ve îz-
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mir gümrükleri için 150 lira ücretli 2 doktor ve Yeşilköy gümrüğü için 300 lira üc
retli 1 şoför, 1 elektrikçi, İskenderun için 150 lira ücretli 1 aded başhademe, Ankara 
gümrüğü için 150 lira ücretli 2 bekçi, İstanbul Başmüdürlüğü için 250 lira ücretli te
lefon teknisiyeni kadrosunun (D) cetveline ilâvesinden ileri gelmiştir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 62 300 lira konulmuştur. 

Merkez memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Mevcut çocuk adedi geçen ve eski yıllar tediyatı göz Önünde bulundurularak geçen yıl 
tahsisatının aynı konulması icabetmiştir. 
Merkez memurları doğum yardımı : 
Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
Bu tertiplere geçen yıl tahsisatları aynen konulmuştur. 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek mahallerde bulunan memur adedine göre geçen yılki tahsisat aynen 
konulmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Yabancı dil imtihanına girecek memur için konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen yıla nazaran 8 000 lira fazlasiyle 110 000. lira konulmuştur. Fazlalık, (D) cet
veline ilâve edilen merkez ve vilâyetler hizmetlileri kadrolarının % 5,5 inden ileri gel
miştir. 

Temsil tahsisatı; 
5027 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan 1 yıllık tahsisat karşılığı olarak geçen 
y ıM gibi aynen konulmuştur. 

4367, 6706, 6711 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince verilecek er tayını: 
Ayda 50 lira er tayınına müstahak muhafaza teşkilâtına ait 1 617 memurla, 105 aded 
gemi adamı kadrosuna göre hesabedilerek 1 033 200 lira konulmuştur. 

6535 sayılı Kanun gereğince ödenecek tazminat : 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı: 
Geçen yıla nazaran 19 190 lira fazlasiyle 76 765 lira konulmuştur. Fazlalık, kasa 
tazminatının % 15 ten % 20 ye çıkarılmasındandır. 

1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli : 
(D) cetveline dâhil 105 gemi adamı için kanun gereğince ödenecek olan 1 yıllık yemek
lik bedeli karşılığıdır. 
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10 Merkez kırtasiyesi: 
Geçen yıla nazaran 4 500 lira fazlasiyle 8 000 lira konulmuştur. Fazlalık, âzami ta
sarrufa riayetle sarfiyat yapılmasına rağmen ihtiyacın karşılanamamasından ileri gel
miştir. 

20 Merkez döşemesi : 
Kullanılmaz hale gelen döşemelerin yenilenmesi için geçen yıla nazaran 2 500 lira fas-
lasiyle 7 500 lira konulmuştur. 

30 Merkez demirbaşı : 
Merkezde gümrük gelirlerini tetkik ile görevli servisle diğer servislerde kullanılması 
zaruri bulunan 15 aded hesap ve yazı makinası ihtiyacının karşılanması için geçen yıla 
nazaran 7 000 lira fazlasiyle 23 000 lira konulmuştur. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Şümullü birçok masrafları içine alan bu tertibe konulan tahsisatla ihtiyaç karşılanama
dığından geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira tahsisat konulmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

50 Merkez aydınlatması ; 
Muhafaza ve Muhasebe Müdürlüklerinin bulundukları binada faaliyete girişilen asan
sörle, marangozhaneye konulan testere makinasmm cereyan sarfiyatım karşılamak için 
geçes yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira konulmuştur. 

60 Merkez ısıtması : 
200 ton kok kömürü ve 20 ton odun ihtiyacının karşılanması için geçen yıla nazaran 
13 500 lira fazlasiyle 35 000 lira konulmuştur. 

10 Vilâyetler kırtasiyesi : 
Geçen yıla nazaran 35 000 lira fazlasiyle 60 000 lira konulmuştur. Fazlalık, kırtasiye
nin âzami .tasarrufa riayetle kullanılmasına rağmen ihtiyacın karşılanmamasından ileri 
gelmiştir. 

20 Vilâyetler döşemesi : 
Geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 65 000 lira konulmuştur. Fazlalık, 1959 
yılında hizmete girecek olan Yaylada ğı gümrük binasiyle pasavan kapılarında jan
darma ile birlikte oturan muhafaza memurları için yaptırılmakta ve yaptırılacak olan 
karakolların döşenmesi için yapılan ilâveden doğmuştur. 

30 Vilâyetler demirbaşı : 
Geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 75 000 lira konulmuştur. Fazlalığın, bü
yük bir kısmı muhafaza karakolları için alınacak altlı üstlü karyolalarla, gerek güm
rük teşkilâtının gerekse muhafaza karakollarının şiddetle ihtiyacı bulunan. Yazı, 
hesap ve cetvel makinalarmın temini için yapılan ilâveden mütevellittir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle 70 000 lira konulmuştur. Eskimesi do
layısiyle kullanılmasına imkân görülemiyen çeşitli boyda 600 aded bayrak alımı ve 
tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle temin edilemiyen zaruri ihtiyaçların karşılanması 
için tahsisat ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur.. 

50 Vilâyetler aydınlatması : 
Yaptırılan ve yaptırılmakta olan 20 pasavan binasının aydınlatma masraflarını 
karşılamak için geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 60 000 lira konulmuştur. 

60 Vilâyetler ısıtması : 
20 pasavan binasının ısıtma masraflariyle teşkilâtın kâfi gelmiyen ısıtma ihtiyaç
larının temini için 50 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konulmuştur. 
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303 11 Basılı kağıt ve defterler : 
Teşkilâtın basılı kâğıt, defter ve malzemeleriyle bunların baskı ücretlerini kar
şılamak için geçen yıla nazaran 90 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konulmuştur. 

13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü maddesine göre bastırılacak kâğıtlar : 
Gümrük Kanununun maddei mahsusası gereğince mükelleflere maliyet bedeli mukabi
linde ve pul ilsak ettirilmek suretiyle verilen matbuanın kâğıt ve baskı masraflarını 
karşılamak için geçen yıla nazaran 121 250 lira fazlasiyle 200 000 lira konulmuştur. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
İş hacminin artnuş olmasından dolayı muhaberat çoğaldığından ve ecnebi memleket
lere gönderilen mektupların pul bedelleri yükselmiş bulunduğundan geçen yıla naza
ran 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Yukarıki maddede yazılı sebep dolayısiyle 40 000 lira ilâvesiyle 140 000 lira konul 
muştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 40 000 lira konulmuştur. Fazlalık, Vekâlet 
ve müsteşarlık makam telefonlarının tercih hakkı olması itibariyle şehirlerarası telefon 
mükâlemelerinde sıra usulüne bakılmaksızın konuşmalar hemen temin edilmekte iken 
iki yıldır bu mükâlemeler (Acele) knydiyle postahanece 3 kat ücret fatura edilmekte 
olmasından ve görülen lüzum üzerine merkeze (5) telefon ilâve edilmesinden doğmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Geçen yıla nazaran 95 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konulmuştur. Fazlalığın 65 000 
lirası İstanbul Gümrükleıi Başmüdürlüğündeki santralin tebdili masraflarına ve 
30 000 lirası da Şehirler arası adî mükâleme imkânı hâsıl olmadığından bilmecbu-
riye acele kaydiyle konuşmaların temini için yapılan ilâveye aittir. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Gümrük ve Muhafaza Teşkilâtının işgali altında bulunan binaların 1 yıllık kiraları 
karşılığı olarak geçen yılki gibi 110 000 lira konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
6410 sayılı Teşkilât Kanununa dâhil olup 5383 sayılı Kanunun 130 ncu maddesine 
göre giydirilen, yolcu salonlarında denetleme ile görevli 95 muayene memuru ile 366 
kolcunun ve 68 merkez hikmetlisinin me'busatı için geçen yıl bütçesine nazaran 
100 000 lira fazlasiyle 270 000 lira konulmuştur. Bu tahsisat, Sümerbank mamulleri 
fiyatlarına göre tesbit olunan miatlı ve miatsız melbusatm bedelleri karşılığıdır. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıla nazaran 75 000 lira fazlasiyle 350 000 lira konulmuştur. Bu fazlalık, tâ
yin ve nakillerde vasati bir mesafe ve aile efradı nazara alınarak hesap yapılmak su
retiyle eski ve yeni nakil vasıtaları tarifelerine göre hesabedilmiş olmasından doğ
muştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
10 ncu maddedeki esasa göre hesap yapılarak geçen yıla nazaran 20 000 lira fazla
siyle 120 000 lira konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Geçen yıla nazaran 60 000 lira fazlasiyle 320 000 lira konulmuştur. Fazlalık, mün
hal müfettiş kadrolarının doldurulmuş olmasından ve yol masrafları hesabında na-
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kil vasıtaları ücretlerinde yapılan ayarlamanın göz önünde bulundurulmasından ileri 
gelmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen yıla nazaran 157 000 lira fazlasiyle 262 000 lira konulmuştur. 

81 Merkez kontrolörleri'harcırahı : 
Nakil vasıtaları tarifelerinde yapılan ayarlama nazara alınarak geçen yıla nazaran 
7 000 lira fazlasiyle 27 000 lira konulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 
Tazminata müstahak 72 memurun bir yıllık tahsisatı olarak geçen yılki gibi 40 000 
lira konulmuştur. 

308 11 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları: 
(Merkez memurları) 
Hasta memurların tedavi masraflariyle yolluklarını karşılamak için geçen yıla na
zaran 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları : 
Hasta memurların tedavi masraflariyle yolluklarını karşılamak için 55 000 lira faz
lasiyle 110 000 lira konulmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Geçen yıla nazaran 1 00ü lira fazlasiyle 3 000 lira konulmuştur. 

12 Vekâlet otomobili tamir masrafları : 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlarsiyle 3 000 lira konulmuştur. 

21 Merkez nakil vasıtaları işletme masratlan : 
Geçen yıla nazaran 500 lira fazlasiyle 1 000 lira konulmuştur. 

22 Merkez nakil vasıtaları tamir masrafları : ı 
Tamir masraflarını karşılıyabilmek için geçen yıla nazaran 500 lira fazlasiyle 1 000 
lira konulmuştur. ' *'" " 

31 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları işletme masrafları : 
Kara ve deniz vasıtalarının akar yakıt, makina yağı, lâstik ve diğer işletme malzeme
lerinin tesbit olunan fiyatlarına göre geçen yıla nazaran 140 000 lira fazlasiyle 420 000 
lira konulmuştur. 

32 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları tamir masrafları : 
Tamirine kati zaruret görülen vasıtalar için geçen yıla nazaran 140 000 lira fazlasiyle 
300 000 lira konulmuştur. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 7 500 lira konulmuştur. 

406 Haber; alma masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira konulmuştur. 

407 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Geçen yılın aynı olarak 2 800 lira konulmuştur. 

30 Geriverilecek paralar : 
Geçen yılın aynı olarak 98 500 lira konulmuştur. 

410 10 Giyecekler : 
6432 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre giydirilmekte olan muhafaza memurlariyle 
gemi adamlarının Sümerbanktan temin edilmekte olan elbise ve paltoluk kumaş ve 
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malzeme bedelleriyle dikiş ücretlerini karşılamak için geçen yıla nazaran 305 000 lira 
fazl asiyle 850 000 lira konulmuştur. 
Silâh, cephane, haberleşme malzemeleri ve yedek parçaları alımı, işletmeni, radyo ve ben
zeri cihazlarının abone ücretleri : ? v ^ f • 
Muhafaza teşkilâtı için bu yıl almaca t tabanca bedelleri ve pasavan kapılariyle muhafaza 
teşklâtı arasında irtibatın, temini için kurulacak telefon hatlarının masraflarını karşıla
mak için geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 200 000 lira konulmuştur. 

Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak ilk yardım için 
alınacak tıbbi ecza ve malzemeler : 
Lüzumlu ecza ve malzemelerin temini için geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 10 000 
lira konulmuştur. 

Taşıma masrafları : 
Gümrüğe ait bilûmum eşyanın nakli için konulan tahsisat kâfi gelmediğinden geçen yıla 
nazaran 25 000 lira fazlasiyle 70 000 lira konulmuştur. 

Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen muhafaza memurları ve deniz müstahdemleri' 
nin teçhiz, tekfin ve kabir yapma masrafları : 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira konulmuştur. 

Gümrük idareleri masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 16 000 lira konulmuştur. 
Gümrük Kanununun 126 ncı maddesine göre yapılacak ilân masrafları : 
Geçen yılm aynı olarak 15 000 lira konulmuştur. 
Kaçak, sahipsiz eşya ve hayvanların bakım, satış ve sair masrafları : 
Konulan tahsisat kâfi gelmediğinden geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 20 000 
lira konulmuştur. 
Hamulelerini almış bulunan kara ve deniz nakil vasıtalarının kaçak ihbarı üzerine tah
liye ve tahmil masrafları : 
Görülen lüzum ve zarurete binaen bu tertip yeniden açılarak 50 000 lira konulmuştur. 

Para gönderme masrafları : 
İthalâttan alman resim ve vergiler çoğaldığından para müraselâtı için ödenecek acyo 
ücretlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira konul
muştur. 

Pasif korunma masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak faslın ipkası için 1 lira konulmuştur. 

Muhafazasına lüzum bulunmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6606 
sayılı Kanun gereğince teşkil edilecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu ka
nun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
Bu yıl yeniden açılarak 75 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek buralar : 
Vekâlet namına halen okutulmakta bulunan 50 talebeye ilâveten bu yıl 25 öğrenci daha 
okutulacağından geçen yıla nazaran 45 000 lira fazlasiyle 132 600 lira konulmuştur. 
Satmalma ve abone : 
İstifadeli dergi ve kitaplarla gazete abone bedellerini karşılamak için geçen yıla na
zaran 5 000 lira fazlasivle 12 000 lira konulmuştur. 



r. it 
267 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Neşredilmekte olan gümrük bülteni, genel yazılar, broşür ve sairenin kâğıt masraf-
lariyle baskı ve cilt ücretlerini karşılıyabilmek için geçen yıla nazaran 25 000 lira faz-
lasiyle 50 000 lira konulmuştur. 

452 10 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları : N 
Maddenin ipkası için geçen yılın aynı olarak 1 lira konulmuştur. 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariy-
le başka her çeşit masrafları : 
İhtiyacın karşılanabilmesi için 15 000 lira fazlasiyle 27 000 lira konulmuştur. 

458 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Normal kongrelere iştirak edebilmek için geçen yıla nazaran 205 000 lira fazlasiyle 
275 000 lira konulmuştur. 

476 10 Kurs öğrenci yevmiyeleri : 
Gümrük ve Muhafaza kurslarına getirilen 110 memurun yevmiyelerini karşılamak için 
geçen yıl eksik konulan 2 240 liranın da ilâvesiyle 141 840 lira konulmuştur. 

20 Kurs öğrenci harcırahı : 
Muhtelif yerlerden kursa getirilen memurların vasati bir hesapla tesbit edilen geliş ve 
dönüş harcırahları için geçen yıla nazaran 18 400 lira fazlasiyle 40 600 lira konulmuş
tur. 

30 Umumi masraflar : ' • 
Kurs öğrencilerinin her türlü masrafları bu tertipten harcanmakta olduğu cihetle tah
sisat kâfi gelmediğinden ihtiyaçların temini için 4 000 lira ilâvesiyle 8 000 lira konul
muştur. 

478 Tarife Kanunu izahnamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilir kişi sıfasiyle çalış
tırılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu kâğıt, 
baskı ve sair masrafları : 
Hizmetin ifası için gereken masrafları karşılamak üzere geçen yıla nazaran 27 000 lira 
ilâvesiyle 50 000 lira konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

502 10 1954 - 1957 yıllan borçları : 
Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

20 1928- - 1953 yılları borçları : 
Geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. (A/2) 

701 Yapı tamirleri ve küçük yapılar : 
Geçen yılın aynı olarak 330 000 lira konulmuştur. 

711 10 Kimyahaneler makina alet ve malzemelerinin tamiri : 
Geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 3 000 lira konulmuştur. 

20 Tartı aletlerinin taaniri : 
Gteçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle '5 000 lira 'konulmuştur. 

751 10 Kimyahaneler : 
Kimyahanelerin bütün makina alet ye malzemeleri (bu tertipten temin edilmekte oldu-
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ğuTidan uzun müddettir tedarik edilemiyen ihtiyacın karşılanabilmesi için 15 000 lira 
fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 
Tartı aletleri : 
Tamir kaibul etmez bale 'gelen tartı aletlerinin yenilenmesi için geçen yıla nazaran 
25 000 lira fazlasiyle 40 000 lira konulmuştur. 
Deniz motorları makinaları : 
7029 sayılı Kanun gereğince alınacak deniz vasıtalarının mubayaası ve mevcutların ta
mir masrafları : 
Tekneleri mevcudolup motorları tamir kabul etmez ihale gelen deniz vasıtaları için 
alınacak 7 aded motor makinasiyle, Denizcilik Bankasına yaptırılacak 3 <aded tekne 
(bedelini karşılamak üzere 30 ncu maddeye 600 000 lira ve 40 ncı maddeye de 250 000 
lira konulmuştur. 
3827 sayılı Kanuna göre satmalmacak nakil vasıtaları (Maliye Vekâleti bütçesine) : 
Cumaovası ve Tıbıl gümrükleri için alınacak 2 aded Jeep otosu ile 6815 sayılı Kanunla 
gümrüğe intikal eden 17 aded Jeep otosundan 5 i kullanılmaz halde 'olduğundan yeni
sinin alınması için geçen yıla nazaran 300 000 lira fazlasiyle 350 000 lira konulmuştur. 
Yapı ve 'esaslı tamirat için (Nafıa Vekâleti Bütçesine) : 
Esenboğa Gümrük binasiyle gümrük kapılarında yaptırılacak pasavan binaları ve Ço-
banbey'de inşa edilecek lojman ve Karkamış gümrüğü amibar binası için ıgeçen yıla 
nazaran 549 999 lira fazlasiyle 1 50O 000 lira konulmuştur. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı: 
20.2.1955 tarih ye 6480 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira üzerinden Vekile ve
rilmesi lâzımgelen tahsisatın bir yıllık tutarıdır. 

Merkez memurları maaşı : 
Muhtelif kanunlarla kabul edilen merkez teşkilâtının kanuni kadro adedi 415 tir. Bu 
kadrodan 9 adedi 1959 yılı bütçe teklifine bağlı» (L) cetvelinde ipka edilmiştir. 406 
aded fiilî kadronun yıllık tutarı 1 641 300 liradır. Bu miktara 4598 sayılı Kanun 
gereğince halen bulundukları kadrolarda bir ve iki üst derece alanların maaş farla ola
rak 71 700 lira eklenmiştir. Bu suretle 1 713 000 liraya baliğ olan fiilî kadro tutar
larına 6675 sayılı Kanun mucibince verilecek beş tahsisatı karşılamak, üzere % 41 
hesabiyle 702 330 lira ilâve olunmuştur. Vilâyetler kadrosunda olup merkezde çalış
tırılanların aylıkları (R) formülü gereğince merkez memurları maaşı tertibinden öden
mektedir. Vilâyetler kadrosundaki memurlardan merkezde çalışanların adedi, merkez 
kadrosunda olup vilâyetlerde çalışanlardan fazla olduğundan; aradaki maaş farkı olan 
156 770 lira bu tertibe zammedilmiştir. 1959 yılında bir ve iki üst dereceye terfi ede
ceklerin maaş farkları kadro tasarrufundan karşılanacağından geçen sene olduğu gibi 
2 572 100 lira konulmuştur. 
Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyttler teşkilâtının kanuni kadro adedi 6271 iken bu miktar 7033 sayılı Kanunla 
alman 34 kadro ile 6305 adedine baliğ olmuştur. Bu kadrolardan 23 aded 1958 yılın
da olduğu gibi (L) cetveline alınmıştır. 6 282 aded fiilî kadronun yıllık tutarı 
19 975 500 liradır. Bu miktara 4598 sayılı Kanun mucibince halen bulundukları kad
rolarda bir ve iki üst derece alanların maaş farla olarak 1 722 600 lira eklenmiştir. 
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Bu suretle 21 698 100 liraya baliğ olan kadro tutarlarına 6675 sayılı Kanun mucibin
ce verilecek beş tahsisatı karşılamak üzere % 41 hesabiyle 8 896 200 lira ilâve olun
muştur. Vilâyetler kadrosunda olup merkezde çalıştırılanların aylıkları formül gereğin
ce merkez memurları maaşı tertibinden ödenmektedir. Vilâyetler kadrosundaki memur
lardan merkezde çalışanların adedi fazla olduğundan aradaki fark tenzil edilmek ve 
1959 yılı içinde üst dereceye terfi edeceklerin bir kısam maaş farkları kadro tasarrufun
dan karşılanmak suretiyle 30 769 100 lira teklif edilmiştir. 

Hizmetliler ücreti: 
1959 yılı kadrolarında artış olmadığından geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
1958 kadrosu aynen muhafaza edildiğinden geçen yıl olduğu gibi 37 400 lira konul
muştur. 
Vilâyetler- geçici hizmetlileri ücreti : 
Hayvan hastaneleri, bakteriyoloji ve seroloji enstitüleri ile bölge lâboratuvarlarında 
yevmiye ile istihdam edilen elemanların kadroya geçirilmesi 14 . V . 1958 tarih ve 
10195 sayılı İcra Vekilleri Heyeti karariyle meriyete girmiş bulunan (muayyen ve mu
vakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel talimatnamesi) hükümle
ri iktizasından bulunduğundan; bu elemanlar için muhtelif ücretli 25 kadro ihdas olun
muştur. Kadroların senelik tutarı 180 000 liradır. Beş tahsisatı ile birlikte 253 800 
lira bu tertibe ilâve olunmuştur. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
Sebzecilik tekniği ileri gitmiş memleketlerden dört aded mütehassisin memleketimiz 
teknik elemanlariyle mübadelesi kararlaştırılmıştır. Bu suretle memleketimize gelecek 
ecnebi mütehassısların bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade edileceği gibi ziraatçi-
lerimizin mübadele suretiyle gidecekleri memleketlerde meslekî bilgilerini artırmalan-
da temin edilmiş olacaktır. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Anlaş-
masiyle memleketimize getirilmiş bulunan sebzecilik mütehassısının müddeti sona ermiş 
olduğundan bir sene daha memleketimizde kalması başlanılan işlerin ikmali bakımından 
zaruri görülmüştür. Beş ecnebi mütehassısın senelik ücreti tutan olan 72 000 liranın 
ilâvesiyle 170 600 lira teklif edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Vilâyetler teşkilatındaki memur çocukları her sene artış kaydetmektedir. 7033 sayılı 
Kanunla alman 34 kadroya yeniden tâyin edilecek memurların çocukları da hesaba 
katılmak suretiyle vilâyetler memurları çocuk zammı tertibine 60 000 lira zam edilmiş 
faslın diğer maddelerindeki tahsisat aynen muhafaza olunmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : • 
1959 yılında iki memurun ecnebi dil imtihanında kazanması ihtimali göz önünde tu
tularak geçen sene olduğu gibi 3 000 lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emeldi Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve müstahdemlere 1959 yılı içinde verilecek beş tahsisat hariçolmak üzere ma
aş ve ücret tertiplerine konulan tahsisatın yüzde beş buçuğu hesabedilerek 1 807 000 
lira konulmuştur. 
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Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun mucibince vekâlet müsteşarına ayda 175 lira üzerinden verilecek 
makam tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

Ek görev tazminatı : 
Orta ziraat, teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları müdür, müdür muavini ve 
atelye şeflerine 4644 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan tazminat karşılığı olup 
geçen yıl olduğu gibi 88 520 lira konulmuştur. 
Askerlik dersi öğretmenlerinin ücreti: 
Bu sene Afyon'da yeniden açılan Bölge Ziraat Okulunun askerlik dersi öğretmeninin 
1044 sayılı Kanunla tahakkuk edecek ücreti için 500 lira ilâvesiyle 2 000 lira teklif 
olunmuştur. 
Ders saati ücretleri : 
3 Temmuz 1958 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun gereğince öğretmenlere 
verilecek ders saati ücreti karşılığı olarak yeniden ihdas olunan bu tertibe 12 okulda 
okutulacak ders saati miktarına göre 106 100 lira konulmuştur. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
Kırtasiye ve kömür fiyatlarının artmış olması dolayısiyle bu fasla 25 000 lira ilâve
siyle 99 500 lira konulmuştur. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Yeni kazaların kurulması, hizmetin inkişaf etmesi, kırtasiye ve kömür fiyatlarının 
yükselmesi sebepleriyle 1958 yılı bütçesine nazaran 210 000 lira fazlasiyle 760 000 
lira teklif edilmiştir. • 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Yeniden kurulan kazaların matbu evrak ve defterlerinin temini için 5 000 lira fazla
siyle 35 000 lira konulmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
1958 yılı bütçesindeki tahsisat muhafaza olunmuştur. 

Kira bedeli : 
Ziraat ve Veteriner teşkilâtınca taşrada mukaveleye bağlanan binaların kira tu tan 
817 300 lira olduğundan bu fasla 100 000 lira ilâvesiyle 892 300 lira teklif edilmiş
tir. 

Giyecekler : 
Merkez Teşkilâtı genişlemiş olduğundan vilâyetler teşkilâtından bâzı müstahdemlerin 
merkezde istihdamına zaruret görülmüştür. Bunların melbusat ihtiyacını ve kumaş-
lardaki fiyat artışım karşılamak üzere 37 000 lira teklif edilmiştir. 

Harcırahlar : 
Hizmetin artması muayyen ve gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtları tarifelerinin yük
selmesi dolayısiyle 1958 yılı bütçesine nazaran 2 156 750 lira fazlasiyle 8 758 250 
lira konulmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf lan ve harcırahları ; 
Hasta memurlann tedavisi için 1958 yılı bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğin
den kanuni münakaleye gidilmesine zaruret hâsıl olmuştur. Bu sebeple bu fasla 40 000 
lira ilâvesiyle 105 000 lira konulmuştur, 
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Taşıt masrafları : 
Akar yakıt ve yedek parça fiyatlarının artması dolayısiyle daimî faaliyet halin
de bulunan muhtelif tipteki 1 130 vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı 
olarak 1958 yılı bütçesine nazaran 2 227 250 lira fazlasiyle 5 606 500 lira teklif edil
miştir. 

Temsil masrafları : 
1958 yılı bütçesinde olduğu gibi 5 000 lira konulmuştur. 

Okullar umumi masrafları : 
İstanbul, Bursa ve Adana'da üç bölge ziraat okulu mevcuttur. Bu sene Afyon'da bir 
okul daha açılmıştır. Dört okulda 484 talebe, 105 öğretmen ve idare memuru, 140 

müstahdem vardır. 
Beydere, Konuklar, Gökhöyük, Koçaş teknik bahçıvanlık okullarında 1 290 öğrenci, 
111 öğretmen ve idare memura, 162 müstahdem mevcuttur. Çayırova, Alata teknik 
bahçıvanlık okullarında 648 öğrenci, 70 öğretmen ve memur, 104 müstahdem mevcut
tur. 
tstanbıü, Selimiye Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Okulu Konuklar Makinist 
Okulunda 230 öğrenci, 48 öğretmen ve 38 müstahdem mevcuttur. Mevcut 12 oku
lun talebe adedi geçen seneye nazaran 228 fazlasiyle 2 652 dir. Bu sene talebe iaşe
si geçen seneye nazaran 25 kuruş artırılmış Ur. Melbusat ve yönetim masraflarının 
artışı da göz önünde tutulmak suretiyle 1958 yılı bütçesine nazaran 1 027 000 lira 
fazlasiyle 4 207 500 lira teklif edilmiştir. 

Zirai mücadele : 
Her çeşit zirai mahsullerimize zarar veren zararlı hayvan ve haşarelere karşı 
geniş mikyasta mücadele yapılmakta ve mücadele sahası her sene genişletilmekte
dir. Dört seneden beri süne, kımıl ve yabani ota karşı tayyarelerle mücadele ya
pılmaktadır. Bu sene 33 vilâyette çekirgeye karşı yapılan mücadelede takriben 
500 000 000 liralık mahsul kurtarılmıştır. 1959 yılında daha geniş sahada mücadele 
yapılacağından bu faslın 10 ncıı Zirai Mücadele Umumi Masrafları maddesine 
4 000 000 lira zammedilmiş, faslın diğer maddelerindeki tahsisat aynen muhafaza 
olunmuştur. 

Tarla ziraati, tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve ımera, (kauçuk ve hayvan besleme 
işleri umumi masrafları : 
Bu fasla 1958 yılı Ibütçesi'nde olduğu g M ceman 2 338 000 lira konulmuştur. 

Bahçe ziraati işleri,.'bağcılık, meyva ellik, sebzecilik, süs nebatları, zeytin ve çay umu
mi masrafları : 
Sebzecilik mevzuunda çalışacak foeş ecnebi mütehassısın ücretleri karşılığı olaraJk 10 ncu 
maddeden 72 000 lira düşülereik 204 noü fasla konulmuş ve faslın diğer maddelerindeki 
tahsisat aynen muhafaza olunmuştur. 

tpekböcekçilik, tavukçuluk, arıcılık umumi masrafları : 
1958 yılı (bütçesiyle kabul edilen tahsisat aynen*teklif olunmuştur. 

Ziraat sanatları umumi masrafları : 
1958 yılında olduğu gibi 50 000 lira konulmuştur. 

Pamuk işleri umumi masrafları : 
1958 tahsisatı muhafaza olunmuştur. . 
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Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi masrafları : 
Halen faal bulunan 1 159 selektöre ilâveten 1959 yılı 'başında Makina ve Kimya En
düstrisinden 150 (Selektör alınacaktır. Akar yakıt ve makina yağlarında fiyat yüksekli
ği ve selektör adedinin artması dolayı'siyle 1958 yılı bütçesine nazaran 480 000 lira 
fazlasiyle 1 780 000 lira konulmuştur. 

Veteriner mücadele tahaffuz evleri, hastaneler, 'bakteriyoloji ve serum kurumları ve 
lâboratuvarlar kurma ve idare işleri umumi masrafları : 
Bank, ruam, şarbon, tüberküloz gibi insanlara da sâri hastalıklarla şap, kuduz, uyuz 
gibi hayvanlar için tehlikeli ıhastalrklarla mücadele için 1958 yılı tahsisatına nazaran 
225 000 lira fazlasiyle 3 225 000 lira teklif edilmiştir. 

Veteriner zootekni, ıslah ve üretme işleri umumi masrafları : 
1958 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

Merinos işleri umumi masrafları : 
Yerli mensucat sanayiimizin tmuhtacolduğu merinos yapağısını memleket dâhilinden 
temin etmek ve ıbu suretle büyük döviz tasarrufu sağlamak gayesiyle yerli koyunları
mızın merinoslaştırı'lması programa alınmıştır. Merinos neslinin süratle inkişafı için 
suni tohumlamaya büyük ehemmiyet verilmesi ve bu yolda 'esaslı mesai sarf edilmesi 
lâzımgelmektedir. Bu sebeple yeniden açılan tertibe merinos suni tohumlaması için 
500 000 lira konulmak suretiyle fasıl yekûnu 1 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve ikramİ3>-e : 
6893 sayılı Kanun mucibince hazırlanan Suni Tohumlama Talimatnamesinin 22 ve 23 
ncü maddeleri 'gereğince kısrak, sığır, keçi ve koyun suni tohumlamalarında çalıştırı
lan ve yaptığı tohumlamalarda muayyen nispette doğum temin eden veteriner, sağlık 
memurları ve teknisiyenlere doğum başına verilmesi icabeden primlerle talimatname
sine uygun şekilde fbaşarı sağlıyanlara verilecek iki maaş nispetinde ikramiye karşılığı 
olarak yeniden açılan t>u tertibe 448 000 lira konulmuştur. 

Küçük su ve artezyen işleri : 
Çiftçilerimize örnek mahiyette olarak sulama tatbikat grupları tarafından çiftçi tar
lalarında sulama gösterileri yapılmaktadır. Bu hizmete 1959 yılında da daha geniş 
mikyasta devam edilecek, küçük su ve artezyen işlerine de ehemmiyet verilecektir. 
Diğer taraftan küçük suların ıslahı ve küçük bataklıkların kurutulması suretiyle 
ziraatın kalkınmasına hizmet edilecektir. Bu maksatların tahakkuku için 1958 yılı 
bütçesine nazaran 1 500 000 lira fazlasiyle 8 500 000 lira teklif edilmiştir. 
Sulama istasyonları : • 
Kimyevi gübre denemeleri teşmili : 
Toprak etüd ve tahlilleri : 
Bu faaliyetlere 1959 yılında da devam edileceğinden; cari yıl bütçesindeki tahsisat ay
nen teklif olunmuştur. 
Toprak muhafaza işleri umumi masrafları : 
Zirai istihsalimizin, dolayısiyle millî gelirimizin artırılması için mevcut toprak ve su 
varlığımızı israf etmeden en iyi şekilde kıymetlendirmek lâzımgelmektedir. Bu mev-
zudaki faaliyete 1959 yılında daha geniş devam edileceğinden, 1958 yılı bütçesine 
nazaran 850 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar : 
Zirai mahsullere ve hayvanlara arız olan hastalıklarla, süne, kımıl,' bambul, çöl çe-
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kirgesi gibi hububata büyük zarar veren haşarelere karşı girişilen mücadele her sev 
ne genişletilmektedir. Bu mücadelede kullanılan ilâçların mühim bir kısmı ithal ma
lıdır. Yerli imalâtımızın hammaddeleri de yabancı menşelidir. Kur değişikliği dola-
yısiyle ilâçların fiyatları arttığından bu fasla 26 329 000 lira zammedilmek suretiyle 
37 231 000 lira teklif edilmiştir. 

At yarışları ikramiyesi : 
At neslinin ıslahı maksadiyle memleketin muhtelif bölgelerinde yapılacak yarışlar
da at sahiplerine ödenmek üzere geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imhası masrafları : 
6996 sayılı Kanun mucibince muhafazasına lüzum kalmıyan resmî evrakın imhasında 
çalışacak memurlara yevmiye ve ücret verilmesi lâzımgeldiğinden yeniden açılan bu 
tertibe 247 500 lira konulmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Ankara Veteriner Fakültesinde 416, Ziraat Fakültesinde 490, îzmir Ziraat Fakülte
sinde 300 öğrenci mevcuttur. Bu sene açılan Doğu Üniversitesinin Ziraat Fakültesin
de 50 talebe kontenjanı tahsis edilmiştir. Üç üniversitenin dört fakültesine 1959 ders 
yılı başında 350 öğrenci alınacaktır. Bu öğrencilere verilmesi lâzımgelen kurslarla üni
versite harçları karşılığı olarak 1958 yılı bütçesine nazaran 295 300 lira . fazlasiyle 
2 374 100 lira teklif edilmiştir. 

Yayın masrafları : 
Zirai istihsal usullerinin çiftçi ve köylüye öğretilmesi için 1959 yılında daha geniş neş
riyat yapılmak üzere bu faslın 30 ncuteknik enformasyon umumi masrafları maddesine 
50 000 ilâvesiyle fasıl yekûnu 257 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Staj masrafları : 
Kur değişikliği ve uçak fiyatlarının artması dolayısiyle 1958 yılı bütçesine nazaran 
546 250 lira fazlasiyle 1 260 500 lira teklif edilmiştir. 

Kurum ve derneklere katılma payı : -
Âzası bulunduğumuz Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı olarak aşağıda 
yazılı kurumlara ödenmek üzere 699 840 lira teklif edilmiştir. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtına (Roma) 
Milletlerarası Pamuk İstişare Komitesine (Washington) 
Enternasyonal Veteriner Teşkilâtına (Paris) 
Veteriner Kongresine (Londra) 
Şap Hastalıkları Mücadele Komisyonuna (Roma) 
Narenciye İrtibat Komisyonuna (Madrid) 
Tütün Ekicileri ve Müstahsilleri Birliğine (Paris) 
Avrupa ve Akdeniz memleketleri Nebat Koruma Komitesine (Paris) 
Avrupa Havai Zirai Mücadele Teşkilâtına (Paris) 

699 840 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Yapılan hükümet anlaşmaları mucibince yabancı memleketlerde yapılacak kongre ve 
konferanslara iştirak edecek memurların yolluğu olarak cari yıl tahsisatına 110 000 lira 
ilâvesiyle 175 000 lira teklif edilmiştir. 

615 570 
20 295 
6 150 
1 500 
13 500 
16 675 
6 150 
12 60O 
7 400 
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Türkiye'de yapılacak Milletlerarası teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkezleri 
umumi masrafları : 
Toprak ve su kaynaklarının kullanılması mevzuunda 1957 yılında Avusturya'da yapı
lan toplantıda ikinci içtimain 1959'yılında istanbul'da yapılmasına karar verilmiş 
olduğundan, bu kongrenin umumi masrafları karşılığı olarak 55 000 lira konulmuştu.»'. 

tç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları : 
1958 yılı bütçesinde olduğu gibi 250 000 lira konulmuştur. 

Fuar, sergi ve teşvik umumi masrafları : 
1958 yılı tahsisatı muhafaza olunmuştur. 

Kurs umumi masrafları : 
1958 yılı bütçesiyle kabul olunan tahûsat aynen konulmuştur. 

Geçen yıl borçlara : 
Borç miktarı bidayeten tesbit edilmiyen bu tertibe ihtiyaç nispetinde tahsisat konul
ması mümkün olmamaktadır. Bütçeye konulan tahsisat üstünde borç tahakkuk ettiği 
takdirde Bütçe Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak bütçenin taallûk ettiği ter
tipten karşılığı tenzil edilerek bu tertibe nakledilmek suretiyle ödenmektedir. Bu sebeple 
geçen yıl tahsisatı olan 65 000 lira teklif edilmiştir. 

Eski yıllar borçları : 
1958 tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 ııei maddeleri gereğince özel ida reler J 
yapılacak yardımlar : 
Geliri müsaidolmıyan özel idarelere 904 sayılı Kanun mucibince yapılacak yardımlar 
karşılığı olarak 1958 yılı bütçesindeki tahsisat teklif olunmuştur. 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Ziraat, Veteriner ve Zirai Mücadele umum müdürlüklerinin vilâyetlerde ifa ettikleri çe
şitli hizmetlere mahsus çeşitli yapıları mevcuttur. Bunların tamirleri ve lüzum görülen 
küçük yapıların inşası için 1958 yılı bütçesinde olduğu gibi 1 200 000 lira konulmuştur. 

Makina, alet ve malzemeler onarımı : 
Ziraat Umum Müdürlüğü teşkilatındaki muhtelif makina ve aletler geçen seneye nazaran 
296 fazlasiyle 2 160 adedine baliğ olmuştur. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Umum Müdürlüğü teşkilâtında 21 583 aded muhtelif mücadele alet ve makinası mevcut
tur. Kur değişikliği sebebiyle yedek parça fiyatları yükselmiş olduğundan; bu tertib-3 
350 000 Ura fazlasiyle 1 072 000 lira konulmuştur. 

İstimlâkler : 
Bâzı müesseselerin istimlâk işleri tamamlanmış olduğundan 225 000 lira noksaniyb 
575 000 lira teklif edilmiştir. 

Satmalmaeak makina, alet ve malzemeler : 
Kur değişikliği dolayısiyle Avrupa ve Amerika'dan getirtilecek makina ve aletlerin 
fiyatı yükselmiş olduğundan 1958 yılı bütçesine nazaran 2 650 000 lira fazlasiyle 
8 060 000 lira konulmuştur. 
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Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve malzemeler : 
1959 yılında 4 teknik ziraat okulundan 439, teknik bahçıvanlık okulundan 224 öğrenci 
mezun olacaktır. Bu mezunlara 4486 sayılı Kanun gereğince beherine verilecek 300 lira 
değerindeki malzeme karşılığı olarak 198 000 lira teklif edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu mucibince yapılacak ödemeler : 
1958 yılı bütçesiyle kabul edilen tahsisat muhafaza olunmuştur. 

10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi gereğince yapılacak ödemeler : 
5254 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi mucibince muhtaç çiftçilere dağıtılan tohum
lukların masrafları olarak Ziraat Bankasınca 13 279 860 lira tahakkuk ettirilmiştir. 

20 5389 sayılı Kanun gereğince 5 nci maddesi, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak ödemeler : 
Kanunları gereğince Karadeniz bölgesinde tesis edilmekte olan çay sahaları için müs
tahsillere yapılmış olan ikrazata karşılık olarak Ziraat Bankasına ödenmek üzere 
10 085 000 lira konulmuştur. 

30 5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak ödemeler : 
5389 sayılı Kanuna istinaden Ziraat Bankasınca çıkarılmış olan tahvil masraflarına 
karşılık olmak üzere 4. 039 880 lira konulmuştur. 

Döner sermaye : 
Mütedavil sermaye ile çalışan bir kısım müesseselerin sermayelerini artırmak üzere 
1958 yılı bütçesinde olduğu gibi 1 625 000 lira teklif edilmiştir. 

25 Yapı işleri ve esaslı onarmalar için Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan : 
Evvelce başlanmış ve natamam kalmış yapıların ikmal inşası için 2 103 000 lira ko
nulmuştur. 

27 Taşıt mubayaası için Maliye Vekâleti bütçesine aktarılacak olan : 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız bulunan nakil va-
talanmn mubayaası için 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

11 Merkez memurları maaşı : 
3127 ve 4256 sayılı kanunlarla alınan 85 aded kanuni kadronun yıllık tutan 286 200 
liradır. Bulundukları kadroda bir üst derece alan 25 memur ile iki üst derece alan 18 
memurun senelik maaş farkları 33 600 lira tutmaktadır. Fiilî kadrolarda müktesep 
hak olarak alman maaşların beş tahsisatına karşılık olmak üzere 131 200 lira eklen
miştir. 
1959 yılı içinde üst dereceye terfi edeceklerin maaşları kadro tasarrufundan karşılana
cağından 1958 yılı bütçesine nazaran 3 050 lira fazlasiyle 451 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler teşkilâtının 319 aded olan kanuni ve fiilî kadrosunun yıllık tutan 882 000 
liradır. Bulundukları kadrolarda bir üst derece alan 73 memur ile iki üst derece alan 
72 memurun yıllık maaş farkları 108 900 liradır. Fiilî kadrolarda müktesep hak ola
rak alınan maaşların beş tahsisatına karşılık olmak üzere 406 100 lira ilâve edilmiştir. 
1959 yılı içinde üst dereceye terfi edeceklerin maaş farkları kadro tasarruflarından 
karşılanmak üzere 1 397 000 lira teklif edilmiştir. 
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Merkez memurları açık maaşı: 
Açık maaşı alan memur bulunmadığından tertibin muhafazası için birer lira konul
muştur. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
1958 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin merkez kısmında 119 hizmetli kadrosu 
mevcuttur. Âzası bulunduğumuz NATO'nun meteorolojik malûmat ihtiyacını ve jet 
uçaklarının himayesini temin etmek, meteorolojik malûmatın teknik kontrollerini yapa
bilmek üzere bu sene 400 lira aylık ücretli rasat teknisiyen kadrosu ihdas olunmuştur. 
Bu kadroların senelik tutarı 62 400 liradır. Bu suretle 132 adedine baliğ olan kadrola
rın yıllık tutarı 444 600 liraya baliğ olmuştur. 
1959 yılında verilecek beş tahsisatı karşılamak üzere 182 300 lira ilâvesiyle 626 900 lira 
teklif olunmuştur. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1958 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin vilâyetler kısmında 886 hizmetli kadrosu 
mevcuttur. Yeni açılan rasat istasyonlarının personel ihtiyacını ve uçakların uçuş emni
yetini sağlamak maksadiyle bu sene 400 lira aylık ücretli 20 aded rasat şefi kadrosu ih
das olunmuştur. Bu kadroların senelik tutarı 96 000 liradır. Bu suretle 906 adedine ba
liğ olan kadroların yıllık tutarı 1 794 300 liradır. 
1959 yılında verilecek beş tahsisatı karşılamak üzere 735 700 lira ilâvesiyle 2 530 000 
lira konulmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Merkez ve vilâyetler teşkilatındaki memur ve hizmetlilerin meslekî bilgilerini artırmak 
maksadiyle Amerikalı mütehassısların iştirakiyle merkezde her sene meteoroloji kursu 
açılmaktadır. Bu seneye kadar parasız ders veren Umum Müdürlük elemanlarından da
ha iyi randıman alınabilmesi maksadiyle kendilerine mevzuat dairesinde ücret verilme
si derpiş edildiğinden 150 lira aylık ücretli dört öğretmen kadrosu alınmak üzere ye
niden açılan bu tertibe 5 400 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Meteoroloji teşkilâtının çalışmalarında ihtisaslarından istifade edilmek ve meslek kur
sunda hocalık yapmak üzere getirilen iki ecnebi mütehassısın yıllık ücretleri olarak ge
çen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince memurlara verilmekte olan çocuk zammı, doğum 
ve ölüm yardımı ile yakacak zammı karşılığı olarak 8 400 lira fazlaisyle 94 600 lira 
konulmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. •/" 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve müstahdemlere 1959 yılı içinde beş tahsisat haricolmak üzere ödenecek ma
aş ve ücret tahsisatının % 5,5 hesabedilmek suretiyle 195 500 lira konulmuştur. 
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3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara 
verilecek ücret : 
Sivil ve askerî yerli uçaklarla yabancı uçakların uçuş emniyeti için telsizle talebettik-
leri hava raporlarının emin bir tarzda verilmesi için teknik elemanlara yabancı istas
yonların hava istidlal raporlarını telsizlerden tesbit veya telsizle talebetmek vazifesinin 
-tahmiline zaruret görülmüştür. Bu elemanların iş saatleri haricinde ve hususiyle gece 
vakti yapacakları mesaiye mukabil 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi esasları daire
sinde ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilecek miktarda munzam mesai üc
reti verilebilmesi için yeniden açılan bu tertibe 110 000 lira konulmuştur. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
Bu faslın demirbaş tertibinden 20 000 lira indirilmiştir. Buna mukabil kömür fiyat
larının artması dolayısiyle ısıtma tertibine 10 000 lira ilâve edilmek suretiyle 71 500 
lira teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Kırtasiye ve mahrukat fiyatlarındaki artış dolayısiyle bu tertibe 30 500 lira ilâvesiyle 
128 000 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatı ihtiyaca kâfi geldiğinden aynen teklif olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Yeni hava istasyonları açılması dolayısiyle bu faslın vilâyetler telefon masrafları mad
desine 10 000 lira ilâvesiyle 187 500 lira konulmuştur. 

Kira bedeli : 
1958 tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Geçen sene verilmiyen palto bedelini karşılamak üzere 3 725 lira fazlasiyle 7 450 lira 
konulmuştur. 

Harcırahlar : 
1958 yılı bütçesine nazaran 45 000 lira fazlasiyle 165 000 lira teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
1958 yılı bütçesine konulan tahsisat hasta memurların tedavisine kifayet etmediğinden, 
kanuni münakaleye gidilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 1959 yılında buna mahal kal
mamak üzere 17 000 lira ilâvesiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Taşıt masrafları : 
Akar yakıt ve yedek parça fiyatları artmış olduğundan, 1958 yılı bütçesine nazaran 
36 250 lira fazlasiyle 84 750 lira konulmuştur. 
Temsil masrafları : . . . ; ' 
1958 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

İşletme umumi masrafları :' 
Muhtelif dereceli bütün meteoroloji istasyonlarının telekominikasyon ve her türlü 
rasat malzemesi ihtiyacı ile yedek parçalarının temin edilmesi, işletilmesi, bakımı, 
teşkilâtta mevcut telsiz jeneratörlerinin akar yakıt ve kuvvei muharrike masrafları
nı karşılamak üzere 1958 yılı bütçesine nazaran 188 340 lira fazlasiyle 1 100 000 
lira teklif edilmiştir, 
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450 Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
İstanbul Teknik Üniversitesinin Meteroloji bölümünde ve Ankara Ziraat Fakültesi 
ile Fen Fakültesinin muhtelif sınıflarında 30 öğrenci mevcuttur. Bunların bir sene
lik burs tutarları ile atelye ve fakülteler harcı masraflarını karşılamak üzere geçen 
sene olduğu gibi 61 125 lira teklif edilmiştir. 

451 Yayın masrafları : 
10 Satın alma ve abone : 

Umum Müdürlük merkez şubeleri ve taşra teşkilâtı için yabancı ve yerli dillerle neş
redilen faydalı kitap ve dergilerin satınalınabilmesi ve milletlerarası anlaşmalar ge
reğince mübadelesine mecbur bulunduğumuz dokümanların temini için 1958 yılı büt
çesine nazaran 3 000 lira fazlasiyle 6 000 lira teklif olunmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Umum Müdürlüğün devam edegelen yayınlarının yapılabilmesi ve Dünya Meteoroloji 
teşekküllerine karşı neşriyat mübadelesi usulüne göre borçlu bulunduğumuz geçmiş 
yıllar müterakim bültenlerinin bastırılabilmesi ve meteoroloji kılavuzunun neşredil
mesi için 1958 yılı bütçesine nazaran 10 000 lira fazlasiyle 50 000 lira konulmuştur. 

452 Staj masrafları : 
10 4489 sayılı Kanuna göre ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve başka her 

çeşit masrafları : 
Dünya meteoroloji tekniğinden faydalanmak suretiyle teşkilât mensuplarının yeni 
meteoroloji 'bilgisi ile teç/h'iz edilmesi ve son (meteoroloji gelişmelerini mahallinde tet
kik ve tesbit ederek yurdumuzda tatbikatını sağlamak maksadiyle (her sene olduğu 
gibi 1959 yılında da yabancı memleketlere gönderilecek 4 memurumuzun bir yıllık 
masrafları 'karşılığı olarak 13 000 lira fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 

20 Teknik yardımdan faydalanılarak ee nefbi 'memleketlere gönderileceJklerin •hareıralh ve 
masrafları : 
Teknik yardımdan Amerika'ya gönderilecek üç elemanın gidiş ve dönüş yolluklariyle 
çeşitli masrafları 'karşılığı olarak geeen yıla nazaran 17 400 lira fazlasiyle 29 000 lira 
teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
10 Kurum ve derneklere 'katılma payı : 

5411 sayılı Kanun gereğince Dünya. Meteoroloji Teşkilâtının Jbir üyesi olarak teşkilâta 
her yıl ödeme mecburiyetinde (bulunduğumuz katılma payı bu sene 1 260 lira art
mıştır. 
Kur değişikliği dolayısiyle 35 750 lira. ilâvesiyle 50 000 lira teklif olunmuştur. 

20 Kongre ve konferanslara, iştirak edeceklerin harcırahı : 
5411 sayılı Kanun igereğinee Dünya Meteoroloji Teşkilâtının bir üyesi olarak Avrupa'
da ili er yıl yapılmakta olan meteoroloji kongresine iştirak edecek iki kişilik heyetin yol 
masraflarına karşılık olmak üzere 8 150 lira fazlasiyle 14 600 lira teklif edilmiştir. 

453 30 Milletlerarası Meteoroloji 'Teşkilâtının îdromeleoroloji semineri için Ankara'da yapa
cağı kongre masrafları : 
Bu sene de Türkiye'de bir toplantı yapılmıyaeağından tertibin muhafazası için 1 lira 
konulmuştur. 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları : 
Amerikan teknik yardımından getirilen yabancı meteoroloji uzmanları ve yabancı 

• 
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memleketlerde ihtisas yapmış umuım müdürlük personeli tarafından Ankara'da her yıl 
açılmakta olan Meteoroloji Tekâmül Kursuna hu yıl da katılacak 50 personelin '9 ay
lık kurs yevmiyeleri ile gidiş ve dönüş yolluklarını, ikurs masraflarını karşılamak 
üzere 1958 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

501 Geçen yıl 'borçları : 
Zuhuru muhtemel borçlar için 1958 yılı tahsisatı teklif 'olunmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
Eski yıllara ait çıfcacaik 'borçları karşılamak üzere 1958 yılı tahsisatı aynen teklif* 
olunmuştur. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Halen mevcut meteoroloji istasyonları binalarından tamire muhtacolanların yapılan 
keşiflere göre tamir masrafları karşılığı olarak 80 000 lira 'konulmuştur. 

711 Mevcut 'makina, alet ve malzeme onarımı : 
Merkez şubeleri atelyelerinde ve istasyonlarda mevcut aletlerin daimî bakım ve onarım 
masrafları /karşılığı olarak igeçerı yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

742 Meteoroloji istasyonları yapı masrafları : 
Amerikan yardımından temin edilmiş (bulunan radar ve radyozonda sabit yer 'cihazla
rının ve telsizlerin bu işlere elverişli şekilde plânla yapılmış ibinalarda enstalyesi ve 
çalıştırılması mecburiyeti (karşısında yeni istasyon binaları yaptırılacağından 1958 yılı 
tahsisatı aynen teklif 'edilmiştir. 

751 Satmalıııacak ımakina, alet ve malzeme : 
Merkez şubeleri atelyeîeri ve taşra meteoroloji istasyonlarına lüzumlu makina, alet ve 
malzemenin temini için 1958 tahsisatı aynen konulmuştur. 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Münakalât Vekâleti 1959 yılı bütçe teklifi geçen yıla nazaran 4 446 495 lira fazla olup bu fazla
lığın 4 302 495 lirası cari masraflara, 144 000 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

Mezkûr fazlalıkların mucip sebepleri fasıllar sırasiyle aşağıda arz olunmuştur. 
P. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanuna tevfikan ödenen makam tahsisatının bir senelik tutarıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Teşkilât Kanununa bağlı kadro adedi 154 tür. Bundan 25 adedi (L) cetveline dâhil 
olup, fiilî kadro adedi 129 dur. Merkez memurları maaş ve tahsisatının tu t an 918 750 
liradır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler memurları kadrosu 247 dir. Bundan 25 adedi (L) cetveline dâhil olup, fiilî 
kadro adedi 222 dir. Vilâyet memurlarının istilzam eylediği maaş ve tahsisat miktarı 
1 183 950 liradır'. 



F. M. 

— 280 — 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : • 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez hizmetlileri ücretinde hizmetlilere bir zam yapılamadığından geçen yılın aynı 
olarak 202 725 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti, geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

206 • 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından 20 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından 32 500 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

209 Emekli keseneği : 
Aylık ve ücretliler için teklif olunan tahsisatın % 5,5 üzerinden hesap ve teklif olun
muştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

217 10 Ek görev tazminatı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

20 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. .,. , 

301 Merkez daireleri büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Devlet Malzeme Ofisince bâzı kırtasiye, demirbaş ve mefruşat maddelerine yapılan 
zamlar ile kömür ve odun fiyatları göz önüne alınarak kırtasiye, demirbaş, öteberi ve 
ısıtma maddelerine bir miktar zam yapılmış ve bu fasla geçen yıla nazaran 8 950 lira 
fazlasiyle 31 250 lira teklif edilmiştir. 



— 281 — 
M. 

20 Döşeme : 
Devlet Malzeme Ofisince bâzı kırtasiye, demirbaş ve mefruşat maddelerine yapılan 
zamlar ile kömür ve odun fiyatları göz önüne alınarak kırtasiye, demirbaş, öteberi ve 
ısıtma maddelerine bir miktar zam yapılmış ve bu fasla geçen yıla nazaran 8 950 lira 
fazlasiyle 31 250 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Devlet Malzeme Ofisince bâzı kırtasiye, demirbaş ve mefruşat maddelerine yapılan 
zamlar ile kömür ve odun fiyatları göz önüne alınarak kırtasiye, demirbaş, öteberi ve 
ısıtma maddelerine bir miktar zam yapılmış ve bu fasla geçen yıla nazaran 8 950 lira 
fazlasiyle 31 250 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Devlet Malzeme Ofisince bâzı kırtasiye, demirbaş ve mefruşat maddelerine yapılan 
zamlar ile kömür ve odun fiyatları göz önüne alınarak kırtasiye, demirbaş, öteberi ve 
ısıtma maddelerine bir miktar zam yapılmış ve bu fasla geçen yıla nazaran 8 950 lira 
fazlasiyle 31 250 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Devlet Malzeme Ofisince bâzı kırtasiye, demirbaş ve mefruşat maddelerine yapılan 
zamlar ile kömür ve odun fiyatları göz önüne alınarak kırtasiye, demirbaş, öteberi ve 
ısıtma maddelerine bir miktar zam yapılmış ve bu fasla geçen yıla nazaran 8 950 lira 
fazlasiyle 31 250 lira teklif edilmiştir. . 

60 Isıtma : 
Devlet Malzeme Ofisince bâzı kırtasiye, demirbaş ve mefruşat maddelerine yapılan 
zamlar ile kömür ve odun fiyatları göz önüne alınarak kırtasiye, demirbaş, öteberi ve 
ısıtma maddelerine bir miktar zam yapılmış ve bu fasla geçen yıla nazaran 8 950 lira 
fazlasiyle 31 250 lira teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle geçen seneye nazaran 16 100 lira 
fazlasiyle 70 600 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle geçen seneye nazaran 16 100 lira 
fazlasiyle 70 600 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle geçen seneye nazaran 16 100 lira 
fazlasiyle 70 600 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle geçen seneye nazaran 16 100 lira 
fazlasiyle 70 600 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle geçen seneye nazaran 16 100 lira 
fazlasiyle 70 600 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle geçen seneye nazaran 16 100 lira 
fazlasiyle 70 600 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle zaten kâfi gelmiyen bu tahsisat 
15 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 
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11 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler pasta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

2.1 Merkez telefon masrafları : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira bedeli: 
12 Vilâyetler kira bedeli: 

İstimlâk olunup tahliye edilen Gemlik Liman binasının kira karşılığının ilâvesi sure
tiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Sümerbank mamullerine yapılan zamlar sebebiyle bu yıl geçen yıla nazaran 45 000 lira 
fazlasiyle 95 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı: 
Geçen, seneki tahsisata 6 000 lira fazlasiyle 26 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Geçen yılın aynıdır. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Geçen yılın aynıdır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Vekâletten zaruri sebeplerle ve muvakkaten yurt dışına gidecek memurların yol parala-
riyle yevmiyeleri karşılığı olarak ve yeni döviz primi de göz önüne alınarak 16 100 li
ra teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personellin harcırahlariyle başka mas
rafları : 
(tCA) yardım fonundan istifade edilmek suretiyle getirtilen uzmanların harcırah ve 
diğer masrafları karşılığı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

70 Liman reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları üc
reti : 
Benzin fiyatlarında vukua geden ayarlama dokıyısiyle geçen yıla nazaran 'i 000 lira 
fazlasiyle 1.5 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez tedavi masrafları: 
İhtiyaç ve sarfiyat göz önünde tutularak 1959 yılı tahsisatı eskisi gibi 6 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

1.1 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 

Benzin ve yedek parça fiyat artışları göz önüne alınarak cüzi birer zam yapılmış ve 
bu fasla 5 800 lira teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Memleketimize gelen yabancı misafirlere verilecek ziyafet, kokteyl ve saire merasim 
masrafları karşılğı olarak 4 500 lira teklif edilmiştir. 
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416 Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları : 
1958 - 1959 ders yılında okulda mevcut 200 öğrencinin yiyecek, giyecek, harçlık ve 
sair maddelerine ait bedel ile (ÎCA) yardımından okula verilecek olan lâboratuvar 
malzemesi bedeli olarak 790 000 lira teklif edilmiştir. Bu paranın 146 000 lirası 
lâboratuvar malzemesinin tutan bulunan 15 000 doların karşılığı ve Gümrük Vergisi 
olup 644 000 lirası öğrenci masraflarına ait bulunmaktadır. 

417 10 Mayin yoketme masrafları : 
Geçen seneki tahsisat kifayet etmemiştir. Bununla beraber benzin fiyatlarındaki ar
tış göz önüne alınarak bu sene 4 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Deniz taşıtları işletme masrafları : 
Yağ, benzin, ve sair işletme maddeleri fiyatlarının artışı dolayısiyle 30 000 lira teklif 
edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 
sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu 
kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
6696 sayılı Kanuna ve bu kanuna istinaden çıkarılan nizamnameye göre yapılacak 
hizmetlerin karşılığı olarak yeniden açılan bu fasla 50 00Ö lira konulmuştur. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Gazete ve mecmua fiyatlarının artışı sebebiyle 9 500 lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yılın aynıdır. 

452 10 Staj masrafları : 
1959 yılında staja memur gönderilemiyeceğinden faslın muhafazası için 1 lira konul
muştur. 

20 Teknik yardımlardan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
1958 de gidip 1959 da bir ve 1959 da gidecek iki uzmanın yol paralariyle diğer 
masrafları karşılığı olarak 27 500 lira konulmuştur. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Teşkilâtına 1959 yılı katılma payı olarak 243 348 
ve 6812 sayılı Kanunla Hükümetimizin iştirak etmiş olduğu Devletlerarası Denizci
lik Teşkilâtına iştirak hissesi karşılığı olarak 32 200 liralık tahsisatın tediyesi ica-
betmiş ve bu sebeple 1959 tahsisatı 275 548 lira teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
1959 yılında Avrupa ve Amerika'da toplanacak Hava Seyrüseferi ve Sivil Havacılık 
kongresine ve Amerika'da toplanacak (ÎCAO) Umumi Heyetine katılacak uzmanların 
yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak 82 000 lira konulmuştur. 

470 Hava trafik kontrol kursu umumi masrafları: 
Geçen yılın aynıdır. . 

501 Geçen yıl borçları: 
Tahakkuk edecek borçların karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisatın aynı teklif 
edilmiştir. 
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1954 • 1957 yılları borçları : 
Tahakkuk etmiş ve edecek olan borçların karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisatın 
aynı teklif edilmiştir. 
1928 - 1953 yılları borçları : 
Maddenin muhafazası maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

6623 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına: 
6623 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
nın zararı karşılığı olarak 3 692 427 lira teklif edilmiştir. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Millî emlâke aidolup liman idaresi olarak kullanılmakta olan binalardan tamire muh-
tacolanlarm tamir ve ıslahı maksadiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Limanlarda kıyılardan verilecek işaret vasıta ve malzemelerinin onarımı : 
Gemilere meteorolojik işaretleri vermek üzere bâzı limanlarımızda mevcut işaret di
reklerinin tamiri için 6 000 lira teklif edilmiştir. 

Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı : 
Limanlardaki servis motorlarının bakım ve tamiri için bu tertibe 50 000 lira teklif 
edilmiştir. 

İstimlâk ve satınalma masrafları : 
Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur, 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar : 
Yeniden inşa olunacak liman binaları için 130 000 lira teklif edilmiştir. 

Tamir atelyesi için satınalınacak makina, alet ve malzemeler : 
İstanbul'daki motor tamir atelyesi için satmalınacak makina aletlerle bakım ve temiz
lik malzemesinin temini maksadiyle konulan bu tahsisata halen ihtiyaç bulunmamakta
dır. Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Liman idareleri için satmalınacak veya yaptırılacak taşıtlar : 
Denet motoru bulunmıyan limanlarımızın makina ve tekne mubayaasını temin mak
sadiyle bu tertibe 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Yüksek denizcilik okulu için satmalınacak motorlu deniz vasıtaları : 
Okul için tatbikat gemisi temin edilinceye kadar öğrencilerin liman tesisleri ve ge
mileri ziyaret etmek, amelî gemicilik dersleri programları gereğince amelî bilgilerini 
artırmak maksadiyle filikalarla yapacakları gezintilerde bunları takibetmek maksa
diyle lüzumlu bulunan motorlu vasıtanın temini için bu fasla 130 000 liralık tahsi
sat konulmuştur. 
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ÇALIŞMA VEKALETİ 

Çalışma Vekâletinin 1959 malî yılma ait (A/l) cetveli yekûnu 4 687 059 liradan ibarettir. 
Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan tahsisatların mucip sebepleri tertip sırasiyle aşağıda 

gösterilmiştir. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
20 . 2 . 1955 tarihli ve 6480 sayılı Kanun gereğince ayda Vekile 1 000 lira olarak veri
len makam tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
95 adedden ibaret bulunan merkez kadrolarının bir yıllık maaş ve beş aylık tahsisatı 
617 950 liradır. 

12 Vilâyetler memurları maaşiı : 
Vilâyetler kuruluşunu teşkil eden bir yıllık maaş ve beş aylık tahsisat tutan 1 361 275 
liradır. Geçen yıl bâzı kadroların münhal olması dolayısiyle bu tertibe 29 340 lira 
noksan tahsisat konulmuş idi. Bu yıl ise münhal kadrolara tâyin yapılacağı düşünce
siyle kadronun tam karşılığı konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Tertibi muhafaza için bir lira konulmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Tertibi muhafaza için bir lira konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : ' ' • 
Topyekûn Savunma Sekreterliği görevinde istihdam olunmak üzere 300 lira ücretli bir 
memur kadrosunun ihdası suretiyle geçen yıla nazaran 5 100 lira fazlasiyle 139 400 
lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler hizmetlilerinin bir yıllık ücret ve beş aylık tahsisatı karşılığı 178 075 lira tek-
lif edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Çalışma Enstitüsünde istihdam olunan ekisperlerin mevcut mukaveleye nazaran 1959 
yılı içinde ayrılacakları göz önünde tutularak bu enstitüde çalışmak üzere 400 lira ay
lıklı dört öğretmen yardımcısının ihdasına zaruret hâsıl olmuş ve altı aylık ücretleri 
tutarı ile tahsisatları karşılığı olan 13 600 lira fazlasiyle 253 795 lira teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
1958 yılı tahsisatının' ihtiyaca kâfi geldiği görüldüğünden bu tertip için geçen yılm 
aynı olarak 12 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler memurları çocuk adedi 268 dir. Yeni doğacak çocuklar da nazarı itibara 
alınmak suretiyle geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 34 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
31 Merkez memurları ölüm yradımı : 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 

1958 yılı sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşıldığından geçen yıl tahsisatları aynen 
teklif edilmiştir. 
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40 Yakacak zammı : 
Geçen yılın aynı olarak 810 lira teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : * 
Faslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeler ge
reğince T. C. Emekli Sandığının yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konan tahsisatın % 5,5 u üzerinden hesaplanarak 89 562 
lira teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : 
Kanunu gereğince vekâlet müsteşarının bir yıllık tahsisat tutarıdır. 

1.0 Merkez kırtasiye : 
Kırtasiye fiyatlarında yapılan ayarlama dolayısiyle geçen yıla nazaran 1 000 lira 
fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : 
Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre bu yıl da 4 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Kömür ve nakliye ücretleri durumu nazara alınarak geçen yıla nazaran 100 lira faz
lasiyle 300 lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Bu yıl birçok iş yerlerinin iş Kanunu şümulüne alınması dolayısiyle iş hacmi artmış 
bu sebeple kırtasiye ihtiyacı fazlalaşmış bulunmaktadır. Bu itibarla geçen yı'.a nazaran 
2 500 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Geçen yıl yürürlüğe giren bâzı kanun ve kararnamelerin tatbiki neticesi ilânların 
çoğalması ve bâzı maddelerin fiyatlarının yükselişi sebebiyle geçen yıldan 3 000 lira 
fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Geçen yılın aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Bölge çalışma müdürlüklerinin daha geniş binalara taşınmaları, odun ve kömür fiyatla
rının artışı göz Önünde tutularak geçen yıldan 2 500 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez teşkilâtı ile 22 bölgenin basılı kâğıt ve defterler ihtiyacını karşılıyan bu tertibe 
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fiyatlardaki ayarlamalar nazara alınarak geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 15 000 
lira teklif edilmiştir. 

,11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıl sarfiyat seyri nazara alınarak 8 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Sarfiyat seyrine göre geçen yıl bu tertibe konulan tahsisat kâfi gelmiyeceğinden 2 000 li
ra fazlasiyle 27 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : , 
Geçen yılın aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira : 
Bu tahsisatın 41 000 lirası vekâlet binasının ve 1 100 lirası da vekâlet arabasının garaj 
kirası karşılığıdır. Vekâlet binasının kirası, Ankara Belediye Encümeninin 3 . V . 1958 
tarih ve 3032 - 3021 sayılı Kararı ile 60 000 lira olarak takdir olunması sebebiyle 19 000 
lira fazlasiyle 61 100 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira : 
Diyarbakır, Erzurum ve Konya bölge çalışma müdürlüklerinin daha genişi binalara ta
şınmış olması ve sıkışık durumda olan istanbul ile Adana Bölge Çalışma müdürlükleri
nin daha müsait binalara taşmabilmesini teminen gecen yıla nazaran 71 600 lira fazla
siyle 192 950 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
25 hizmetlinin beher takımı 260 liradan elbise bedeli, beheri 260 liradan palto ve ma
kam şoförünün elbise ve palto bedeli olan 700 lira ile çifti 50 liradan 26 çift ayakkabı 
ücreti ki, ceman 15 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre ve vesa'ti nakliye ücretlerinin artmış olmasından 7 500 lira 
fazlasiyle 22 500 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yılın aynı olarak 45 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre Ü5 000 lira noksaniyle 265 000 lira teklif edilmştir. 

42 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek Vekâlet müfettişlerinin harcırah ve mas
rafları : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı : 
Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez tedavi masrafları ve harcırah1* : 
ilâç ve vesait ücretlerinde yapılan ayarlamalar dolayısiyle 1 000 lira fazlasiyle 3 000 
lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları ; 
Vasıta ve ilâç ücretlerinin artması dolayısiyle 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif 
edilmiştir. 
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309 11 Vekâlet otomobili işletme, masraf lan : 
Akar yakıta yapılan zamlar nazara alınarak geçen yıldan 1 500 lira fazlasiyle 4 000 
lira teklif edilmiştir. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları: 
Üç yıl Önce satmalman Vekâlet otomobilinin tamir masraflarını karşılamak üzere geçen 
yıldan 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafla rı : 
Son akar yakıta yapılan zamlar naza rı itibara alınarak geçen yıldan 3 000 lira fazla
siyle 8 500 lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Aldıkları tarihten beri esaslı bir tamir görmiyen jeeplerin onarılması için geçen yıl
dan 2 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları: 
Geçen yılın aynı olarak 6 000 lira teklif edilmiştir. 

408 10 îş ihtilâfları hakem kurullarına katılacaklara ödenecek huzur ücret ve harcırahları : 
3008 sayılı îş Kanununun 6298 sayılı Kanunla değiştirilen 82 ve 83 ncü maddeleri ge
reğince yeni kurulacak hakem kuruluna katılacakların adedi 2 den 7 ye çıkacak ve bu 
suretle de her toplantı için 45,10 lira ödenmekte iken 157,84 liraya yükselmiş olacak
tır. Bu itibarla 8 500 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

20 3008, 6253 ve 6379 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacak 
memur olmıyan azaların huzur ücretleri ve yol masraflariyle memur azaların harcı
rahları : 
Yönetmeliğe göre üyelere ödenmekte olan huzur ücreti 10 liradan 20 liraya yükselmesi 
için teşebbüse geçilmiş olduğundan geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira 
teklif edilmiştir. 

416 Çalışma Enstitüsü umumi masrafları: 
Geçen yıl sarfiyat seyri nazara alınarak 12 000 lira noksaniyle 168 000 lira teklif edil
miştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 scü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek ödenekler: 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak masraflar karşılığı : 
1959 yılından itibaren 6696 sayılı Kanunun icabettirdiği masrafları karşılamak üzere 
50 000 lira teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Yurt içi ve yurt dışındaki neşriyatın sosyal sahaya temas edenlerinin lâyıkı veçhile ta
kibi ve yerli, yabancı eserlerle mecmua ve gazetelerin satmalmması için geçen yıla na
zaran 2 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Vekâlet dergisinin tevsii, baskı, kâğıt ve karton masrafları ile milletlerarası teşek
küllerin raporlarını tercüme tabı ve neşri için yapılacak masrafların artmış olması 
dolayısiyle geçen yıla nazaran 8 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 
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452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere 
riyle her çeşit masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir. 

gönderileceklerin harcırahla-

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1958 yılında Cenevre'de yapı-. 
lan son toplantısında Hükümetimiz için 59 971 dolar kabul edilmiştir. Resmî kura 
göre bilhesap karşılığı konulmuştur. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Milletlerarası çalışma teşkilâtının yılda iki defa yapılmakta olan konferanslarına iki 
Hükümet delegesi, birer işçi ve iş veren mümessilleri olmak üzere dört kişilik bir he
yetle iştirak etmek ve kömür komisyonuna katılacak iki' delegenin harcıralh ve mas
rafları karşılığı olmak üzere geçen yıla nazaran 36 160 lira fazlâsiyle 80 000 lira tek
lif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira teklif edilmiştir. 

502 1954 -1957 yıllan borçları : 
Geçen yılın aynı olarak 1 200 lira teklif edilmiştir. 

601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince îş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım : 
Geçen yıl olduğu gibi 200 000 lira teklif edilmiştir. 

SANAYİ VEKÂLETİ 

Sanayi Vekâleti 1959 malî yılı bütçesi 40 207 511 lira olarak tanzim ve takdim kılınmıştır. İste
nilen tahsisattan 26 500 O00 lirası, vekâletimize bağlı bulunan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne, 
7 281 000 lira Elektrik İşleri Etüd İdaresine yardım olarak konulmuş bakiye 6 426 511 lirası da 
6973 sayılı Kanunla tahmil olunan hizmetlerin ifası zımnında vekâlet teşkilâtının ihtiyaçları karşı
lığı 'olarak konulmuştur. 

Bütçenin fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir. 

F. M. 

101 Vekil tansisatı 12 000 6480 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan tahsisa
tın yıllık tutarı olup geçen senenin aynıdır. 

201 11 Merkez memurları 
maaşı : 

1 '887 900 Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri (hakkındaki 
6973 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ıgösterilen 358 kad
ronun senelik tutarı 

604 '200 (L) Oetveline alınan 122 kadronun senelik tutarı olup 
düşülen 

1 283 700 
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Vilâyetler memur
ları maaşı : 

534 875 6211 ve €675 sayılı Kanunlar gereğince beş maaş nis
petinde verilmekte olan tahsisatın tu tan 

1 818 575 
4- 100 000 Ha'len 4598 sayılı Kanun gereğince {bulundukları kad

rolarda üst derece aylığı alan memurlarla 1959 yılında 
aynı hükümler dâhilinde üst derece aylığı 'alacakların 
terfi farkları olup ilâve edilen 

1 918 575 Lira 'olarak teklif edilmiştir. Geçen yıla 'nazaran, bu 
tertipteki 181 425 lira noksanlık yeniden (L) cetveli
ne alınan. 51 kadronun tutarından ibarettir. 

527 700 Teşkilât Kanunu ile kabul edilen 139 kadronun bir 
senelik maaş tutarı 

96 000 (L) Cetveline alman 20 kadronun tutarı olup düşülen 

431 700 
+ 179 875 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince beş maaş nis

petinde verilmekte olan tahsisat t u t an 

Merkesz memurları 
açık maaşı ••: 
Vilâyetler memur
ları açık maaşı : 

Merkez hizmetlile
ri ücreti : 

Vilâyetler hizmet
lileri ücreti: 

611 575 
40 000 1958 yılında 4598 sayılı Kanuna göre üst derece maaş 

alan ve 1959 yılında alacak olanların maaş farkı olup 
ilâve edilen 

651 575 Lira konulmuştur. Bu maddedeki 59 425 lira noksan
lık yeniden (L) Cetveline alınan 15 kadronun tuta
rından ibarettir. 

1 Teşkilâtımızda 'halen açık /maaşı alan memur •olmadı
ğından taHısisaıt konulmamıştır. 

1 Teşkilâtımızda halen açık maaşı alan memur 'olmadı
ğından tahsisat konulmamıştır. 

452 700 ıSanayi Vekâleti [Bütçesine bağlı (D) Cetvelinin mer
kez kısmında 153 'hizmetli kadrosu teklif edilmiş olup 
/bunların ücretlerinin senelik tutarı 

188 625 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince beş aylık nis
petinde verilmekte olan taıhsisat karşılığı olup geçen 
yıl noksan konulan 17 000 liranın ilâvesi suretiyle 
teklif edilmiştir. 

641 325 

179 100 Vilâyetler teşkilâtı hizmetlileri için bütçenin (D) 
cetveline konulan 74 kadronun bir senelik tutariyle 
beş aylık tahsisat yekûnu olup geçen yılın aynıdır. 
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12 

21 

22 

31 

32 

40 

Merkez geçici hiz
metlileri ücreti: 

11 Merkez memurları 
çocuk zammı: 

Vilâyetler memur
ları çocuk zam
mı : 

Merkez memurla
rı doğum yardı
m ı : 
Vilâyetler memur
ları doğum yardı
mı : 
Merkez memurla
rı ölüm yardımı : 
Vilâyetler memur
ları ölüm yardı
mı : 
Yakacak zammı : 

+ 74 625 1958 yılı (D) cetvelindeki 625 lira ücretli teknisiyen 
kadrolarının bir adedi kaldırılmış, ve bundan tasar-

253 725 ruf edilen tahsisatla 125 lira ücretli 5 ve 100 lira üc
retli 5 ki, 10 hademe kadrosu teklif edilmiştir. Yeni 
kurulan ve kurulacak olan vilâyetler teşkilâtı için bu 
kadroların ihdasına zaruret hâsıl olmuştur. 

53 250 6948 sayılı Kanun, gereğince tutulacak sanayi sicili 
işlerinde çalıştırılmak üzere muvakkaten istihdam, 
edilecek 750 lira ücretli iki sanayi sicili mütehassısı, 
625 lira ücretli bir aded sanayi sicili uzmanı, 750 lira 
ücretli bir aded grafik ressamı ve Enerji Dairesi hiz
metlerinde çalıştırılacak 625 lira ücretli bir aded mü
tercim kadrosunun (E) cetvelinden istihsaline lüzum 
hâsıl olduğundan mezkûr kadroların bir senelik kar
şılığı olarak bu tahsisat teklif edilmiştir. 
Bunlardan 750 şer lira ücretli üç müstahdeme 6211 
ve 6675 sayılı Kanun hükümlerine göre verilecek tah
sisat karşılığı olarak 11 250 lira da bu tahsisata dâ
hildir. 

30 000 Halen 195 çocuk için zam tahakkuk* ettirilmektedir. 
Bir yıllık tutarı 23 400 liradır. Münhallere yapıla
cak tâyinler ve yeni doğum ihtimallerine binaen 
30 000 lira konulmuştur. 

25 000 Halen zam alan çocukların sayısı 180 dir. Bunların 
bir senelik tutarı 21 600 liradır. 1958 bütçesindeki 
tahsisat kâfi gelmediğinden 1 500 liralık aktarma 
yapılmıştır. Sene sonuna kadar daha bir miktar ak
tarma yapılması muhtemel bulunmaktadır. Yeni do
ğumlar da göz önünde tutularak" geçen seneye naza
ran 5 000 lira fazla konulmuştur. 

5 000 Doğum vukuunda memurlara yapılacak yardım kar
şılığı olarak geçen yıla nazaran 5 000 lira noksanı ile 
teklif edilmiştir. 

4 000 Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

5 000 Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

2 500 Geçen yılın aynıdır. 

630 4178 sayılı Kanun gereğince rakımı 1500 metreden 
yukarı olan yerlerde ikamet eden memurlara verile
cek yakacak zammı olup geçen yılın aynıdır. 
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Ecnebi dil bilen
lere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci 
maddesi gereğin
ce ödenecek para 
mükâfatı : 

5434 sayılı Kanu
nun 14 ncü mad
desinin (D) fıkra-
siyle 34, 38 ve 
39 ucu maddeleri 
gereğince T. C. 
Emekli Sandığına 
yapılacak ödeme
ler : 

Temsil tahsisatı : 

10 Merkez kırtasiye 

20 Merkez döşeme 

30 Merkez demirbaş 

40 Merkez öteberi 
masrafları : 

50 Merkez aydınlat
ma : 

60 Merkez ısıtma mas
rafları : 

1 500 1959 yılında yabancı dil imtihanlarına iştirak edecek
lerden muvaffak olacakların sayısı bilinmemekte ise 
de kanun hükümlerine göre ödeme zarureti hâsıl ol-, 
duğu takdirde karşılık bulunması temin maksadiyle 
geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

136 796 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre memur ve hiz
metlilerin maaş ve ücretlerinden kesilen % 5 emekli 
kesenekleriyle giriş ve artış farkları miktarlarında 
Emekli Sandığına ödenecek paraların karşılığı olup 
maaş ve ücret tertiplerine konulan tahsisatın (3211 
sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat hariç) % 5,5 
.nispetinde hesaplanmıştır. 

2 100 5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet Müsteşarına ve
rilmekte olan temsil tahsisatının senelik tutarı olup 
geçen yılın aynıdır. 

40 000 Yeni kurulan Millî Savunma Sekreterliği Bürosu ile 
diğer teşkilâtın ihtiyacı ve fiyatlardaki ayarlamalar 
göz önüne alınmak suretiyle 20 000 lira fazla konul
muştur. 

20 000 Mevcut döşeme eşyasından eskimiş olanların tamiri 
ve yeni kurulan dairelerin döşeme masraflarmı kar
şılamak üzere geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir, 

40 000 Yeni kurulan dairelerin masa, sandalye, dolap, yazı 
ve hesap makinası ve sair demirbaş ihtiyaçlarının 
karşılanması ve eskilerinin tamiri maksadiyle 10 000 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

15 000 Şehir ve içme suyu bedelleriyle bahçenin bakımı ve 
dört binaya taksim edilen vekâlet bürolarının her 
nevi temizlik masraflarını karşılamak üzere geçen 
yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 

20 000 Bu tahsisatla Sanayi ve İktisat ve Ticaret Vekâ
letlerinin işgal ettikleri binaların ve Sanayi Ve
kâleti teşkilâtı için hariçte tutulan binaların aydınlatma 
ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca Devlete ait bi
naların yangından korunması hakkındaki talimat
namenin 7 nci maddesi hükmüne göre elektrik te
sisatının takviyesi zaruri bulunduğundan bu ihti
yaçları karşılamak üzere geçen yıla nazaran 5 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

70 000 Sanayi Vekâleti bütçesine konulan ısıtma tahsi-
satiyle Sanayi, Maarif ve İktisat ve Ticaret Ve
kâletlerinin ısıtma ihtiyaçları müştereken karşı
lanmaktadır. Bu sene ısıtma için Vekâletimize 530 
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Vilâyetler kırta
siye : 
Vilâyetler döşeme : 
Vilâyetler demir
baş : 
Vilâyetler öteberi 
masrafları: 
Vilâyetler aydın
latma : 
Vilâyetler ısıtma : 

Basılı kâğıt ve def
terler : 

24 000 
20 000 

45 000 

15 000 

20 000 
25 000 

+ 149 000 

70 000 

ton linit ve benzeri kömür kontenjanı ayrılmıştır. 
Konulan tahsisat 530 ton kömürün bedeli ile nakliyesi 
ve 7 ton odunun bedeli ve nakliyesi karşılığıdır, 

1959 senesinde vilâyetlerde kurulacak sanayi bölge 
müdürükleri ile sanayi müdürlüklerinin bütün ih
tiyaçlarını yeniden temini ve maden irtibat me
murluklarının senelik normal ihtiyaçlarının- kar
şılanması maksadiyle geçen yıla nazaran 47 000 
lira fazlasiyle 149 000 lira konulmuştur. 

11 Merkez posta ve 
telgraf ücretleri : 

12 Vilâyetler posta ve 
telgraf ücreti : 

21 Merkez telefon mas
rafları : 

6948 sayılı Kanun gereğince tesis olunacak sanayi 
sicilli için gerekli defter, kart ve kartekslerin mu
bayaası ve Maden Kanunu mucibince bastırılması 
lâzımgelen defterlerin tabı Millî Savunma Sekre
terliği teşkilâtının her nevi basılı kâğıt ve defter ih
tiyacının temini ve Vekâletin diğer dairelerinin basılı 
kâğıt ve defter ihtiyacının karşılanması maksadiyle 
ve kâğıt fiyatlarındaki ayarlama .göz önünde tutula
rak 70 000 lira konulmuştur. Geçen yıla nazaran 10 000 
lira fazladır. 

50 000 Yalnız Maden Dairesi Reisliğinin bir sene zarfında 
gelen ve giden evrakının yekûnu yüz binin üstünde
dir. Diğer taraftan Maden Kanununun 29 ncu mad
desinin hükmü gereğince Maden ruhsatnamelerinin 
tevdiine dair tebligatın adlî tebligat usulüne göre 
posta vasıtasiyle yapılması takarrür etmiş olduğun
dan bu ihtiyacın ve Vekâletin dokuz dairesinin ihti
yaçlarının karşılanması maksadiyle geçen yıla naza
ran 10 1000 lira fazla teklif edilmiştir. 

30 000 Vilâyetler teşkilâtı PTT ihtiyaçlarının, 11 maddede 
verilen izahat göz önünde tutularak karşılanması mak
sadiyle geçen yıla nazaran 7 500 lira fazla konul
muştur. 

50 000 Bu tertibe konulan tahsisat, Vekâlete bağlı bulunan 
istihsal mmtakaları, sanayi müesseseleri, işletmeler ve 
bunlarla alâkalı idari makamlarla ve yeni kurulan ve 
kurulacak olan vilâyetler teşkilâtı ile birçok şehir
lerarası telefon muhaberatı yapılması zaruretiyle tek
lif edilmiştir. 1957 Malî yılı hesabı katisine göre bu 
tertipten yapılan masraf 45 994 liradır. Teşkilâtın 
genişlemiş olmasına ve Vekâletimiz telefon santrali 
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22 Vilâyetler telefon 
masrafları : 

11 Merkez kira be
deli : 

12 Vilâyetler kira be
deli : 

65 000 

150 000 

Giyecekler 

10 Daimî vazife har
cırahı : 

20 Muvakkat vazife 
harcırahı : 

30 Müfettişler harcı
rahı : 

Ticaret Vekâleti ile müştereken kullanılmasına ve 
masrafın vekâletiımizce ödenmesine rağmen tasarrufa 
riayet olunarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

25 000 Sanayi belge müdürlükleri ile sanayi müdürlüklerinin 
ve diğer vilâyetler teşkilâtının telefon kurma ve ko
nuşma ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle geçen se
nenin aynı konulmuştur. 

Geçen yılın aynıdır. Enerji Dairesi için kiralanan bi
nanın kira bedeli karşılığıdır. 
6973 sayılı Kanuna göre vilâyetlerde kurulacak sana
yi bölge müdürlükleriyle sanayi müdürlükleri ve ha
len çok gayrimüsait şartlar altında çalışmak durumun
da olan maden irtibat memurluklarına, çalışmaya el
verişli binalar kiralanması için teklif edilmiştir. Ge
çen yılan azaran 50 000 lira fazladır. 

30 000 1959 bütçesine bağlı (D) cetvelindeki hizmetlilerden 
elbise almak hakkına haiz bulunan 70 kişiye elbise ve 
ayakkabı ile 10 adedine palto, 12 adedine iş elbisesi, 
3 adedine muşamba ve 3 adedine lâstik çizme bedeli 
olarak ve kumaş fiyatlarındaki ayarlama nazarı itiba
ra alınarak 11 240 lira fazla teklif edilmiştir. 

30 000 Merkez ve vilâyetler teşkilâtına tâyin olunacak me
murların zati ve aile harcırahlarının karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 5 000 lira fazla 
teklif edilmiş olması nakil vasıtaları ücretinde vukua 
gelen ayarlamadan mütevellittir. 

70 000 Yeni kumlan ve kurulacak olan vilâyetler teşkilâ
tının organizasyonu için merkezden ve diğer mahal
lerden gönderilecek memurların ve memleket sathına 
yayılmış bulunan diğer teşkilât uzuvlarının çalışma 
tarzlarının mahallinde tetkik için vazifelendirilecek 
elemanların muvakkat vazife harcırahları karşılığı 
olarak geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

124 800 Teklif olunan tahsisat 16 müfettişin harcırahlariyle 
yol masrafları karşılığıdır. Harcıralı Kanunu hü
kümlerine ve 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilen yevmi
ye miktarlarına göre bu 16 müfettişin bir günlük 
yevmiye miktarları ortalama olarak 202,60 lira ve 
300 gün teftiş vazifesiyle seyahat ettiklerine göre 
84 800 lira tutmaktadır. Bir müfettişin ayda bir de
fa vazife mahallini değiştirdiği kabul edilirse bir mü
fettişin bir seferki seyahat masrafı karşılığı 250 lira 
hasabiyle 10 ayda 16 müfettiş için 40 000 lira mas
raf ilâvesiyle 124 800 lira teklif edilmiştir. 
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Ecnebi memleket
ler harcırahı : 

Sanayi ve küçük 
sanatlar müfettiş
leri harcırahı : 

Merkez tedavi mas
rafları : 

Vilâyetler tedavi 
masrafları : 

Vekâlet otomobili 
işletme masrafları: 

Temsil masrafları: 

Tahlil lâboratu-
varları masrafları: 

110 000 Vekâletimizin iştigal mevzuları ile ilgili hususatta tet
kikler yapmak ve tertiplenen toplantılara iştirak et
mek üzere yabancı memleketlere gönderilecek me
murların harcırahları ile halen bir sene müddetle tet-
kikat yapmak üzere İngiltere'ye gönderilmiş bulu
nan bir müfettişin bir senelik yevmiyesi ile dönüş yol
luğu karşılığı olarak konulmuştur. 

30 000 Nakil vasıtası ücretlerinde yapılan değişiklikler na
zarı itibara alınarak 10 000 lira fazla konulmuştur. 

20 000 Merkez memurlarının sayısı 300 ü mütecaviz bulun-
duğundan hastalanan memurların tedavi masraflariy-
le tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze mas
rafları ve tedavi için başka yerlere gönderilen me
murların yollukları karşılığıdır. Geçen yıla nazaran 
10 000 lira fazladır. 

12 500 Genişliyen ve memur adedi artan vilâyetler teşkilâtı
nın ihtiyacı karşılığı olarak tahmin edilmiştir. Vilâ
yetlerden tedavi için Ankara ve istanbul'daki sıhhat 
müesseselerine gönderilen memurların yollukları da 
göz önünde tutularak 7 500 lira fazla teklif edil
miştir. 

5 000 Kon almakta olan tahsisat ihtiyacı karşılıyamadığın-
dan 2 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

10 000 Ecnebi şahıs ve müesseselerle geniş mikyasta teması 
bulunan Sanayi Vekâletinin yabancı misafirlerin 
izaz ve ikramı, vekâlet namına çelenk yaptırma, der
neklere yardım için bunların tertibettikleri müsame-
re biletlerinin mubayaası, çay, kahve, şeker, sigara 
ve saire saıtnalmması karşılığı olarak konulan bu 
tahsisat geçen yıla nazaran 5 000 lira fazladır. 

30 000 1705 ve 3018 sayılı kanunlar gereğince meriyet mev
kiine konulan kaput bezlerinin tip ve vasıfları kon-
trapilâk, Türk tuğla, Türk kiremit, Türk çimento, 
ipek, suni ipek ve karışık ipek kumaş, sabun norm
ları, deri gön ve kösele murakabe nizamnamesi ve 
Yerli sanayii mamulâtınm işaretlenmesi hakkındaki 
Nizamname mucibince fabrika imalâthane, satış yer
leri ve saire mahallerden alınacak numunelerin am
balaj, yollama, muayene ve tahlil ücretleri karşılığı 
olarak konulmuştur. 1959 yılında bu mevzuda yapı
lacak faaliyet daha şümullü olacağından tahsisatın 
artırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
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6309 sayılı Kanun 70 000 6309 sayılı Maden Kanununun 42, 47, 54 ve 61 nci 
gereğince yapıla- maddeleri hükümlerine göre arama ruhsatnamesi ipta-
cak bilûmum ilân line, (Bulunmuş) sayılan madenlere ve işletme hakkı-
ve sair masraf- nm iptaline mütaallik ilânlarla bu kanunda derpiş 
lan : olunan diğer her türlü ilân ve sair masrafları karşılı

ğı olarak teklif edilmiştir. Maden faaliyetleri geçen 
senelere nazaran bir hayli artış kaydetmiş ve ilân be
dellerinde de son defa değişiklik yapılmış olması sebe-

l* biyle 1958 yılı bütçesine konulan tahsisatın tamamı 
Ağustos sonuna kadar sarf olunmuş ve sene sonuna 
kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere ek tahsisat iste
mek zarureti hâsıl olmuştur. Bu durum göz önüne 
alınarak geçen yıla nazaran 30 000 lira fazla konul
muştur. 

Harita ve levazım 10 000 Maden arama ve işletme taleplerinin işlenmekte oldu-
satınalma ve her ğu haritalarla Enerji Dairesinin harita ihtiyacının sa-
çeşit masrafları : tın alınması için geçen yıla nazaran 5 000 lira noksa

nı ile teklif edilmiştir. 

Sanayi sayım ve 123 000 6948 sayılı Kanun gereğince yapılan ve yapılacak 
anketleri bilûmum olan sanayi sayım ve anketlerinin her türlü masrafla-
masrafları : rı karşılığı olarak tahminen teklif edilmiştir. 1958 

yılma nazaran 23 000 lira fazla konulmuştur. 

Muhafazasına lü- 50 000 Bu fasıl yeniden açılmış ve muhafazasına lüzum kal-
zum kalmıyan ev- mıyan evrak ve vesikaların 6696 sayılı Kanun hüküm-
rak ve vesaikin im- leri gereğince imhası için kurulacak komisyonların 
ha edilmesi hak- masrafları karşılığı olarak konulmuştur. 
kında 6696 sayılı 
Kanun gereğince 
teşekkül edecek 
komisyon azaları
na verilecek üc
retler ve bu kanun 
gereğince yapıla
cak hizmetler kar
şılığıdır : 

Burs masraflar : 27 000 Bu fasıl yeni açılmıştır. Sanayi ve Maden daireleri hiz
metlerinde çalıştırılmak üzere üniversite ve yüksek 
okullarda okutturulacak talebelere verilecek burs kar
şılığıdır. 15 talebeye ayda 150 lira hesabiyle bir sene
lik tutarı hesaplanmıştır. 

Satınalma ve abo- 30 000 Maden fiyatlarının tâyini ve her sene sonunda Devlet 
ne : hakkı miktarının buna göre tesbiti maksadiyle halen 

bir İngiliz ve bir Amerikan mecmuasına abone olun
muştur. istihsalin inkişafına göre ileride bu miktar 
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Başka her 
masraflar t 

çeşit 

Teknik yardımdan 
faydalanılmak, su
retiyle ecnebi 
memleketlere gön
derileceklerin har
cırah ve masraf
ları : 

Kurum ve dernek
lere katılma payı : 

Kongre ve konfe
ranslara iştirak 
edeceklerin harcı
rah ve masrafları: 

Geçen yıl borçları: 

1954 - 1957 yılları 
borçları : 

çoğaltılacaktır. Enerji Dairesinin broşür, plân ve 
saire neşriyat ile teknik kitap ve dergiler ve diğer 
meslekî ihtiyaçları, yine teknik mevzularla ilgili Sa
nayi, Küçük Sanatlar ve Sınai Mülkiyet dairelerince 
yerli ve yabancı neşriyatın takip ve tetkikini temin 
edecek eserlerin mubayaası, Resmî Gazete ve günlük 
neşriyatın satmalma bedeli olarak konulmuştur. Kâğıt 
fiyatlarında yapılan değişiklik ve yabancı dövizlere 
verilen prim dolayısiyle geçen yıla nazaran 10 000 lira 
fazla konulmuştur. 

50 000 Sanayi sicili için yapılacak neşriyat masrafları, Ener
ji Dairesince ehliyetli elektrikçilere dağıtılmak üzere 
hazırlanacak yönetmelik masrafları, Sınai Mülkiyet 
Müdürlüğünün neşretmekte olduğu Resmî Sınai Mül
kiyet gazetesinin 103 - 106 ncı sayılarının neşir mas
rafları ve vekâletin diğer çeşitli masrafları karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 30 000 lira 
fazladır. 

10 000 'Geçen yılın aynıdır. Teknik mevzuların tetkiki için 
gönderilecek elemanların yol masrafları karşılığı ola
rak konulmuştur. 

187 231 6563 sayılı Kanunla iltihak ettiğimiz La Haye Millet
lerarası Beratlar Enstitüsünün senelik masrafları 
74 000 Holânda Florini ile 6894 sayılı Kanunla katıl
dığımız (Sınai mülkiyetin himayesine mahsus) 1883 
tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesinin 13 ncü mad
desi gereğince her sene ödediğimiz 4 839 isviçre Fran
gının yeni kura göre karşılığı ve Dünya Enerji Kon
gresi Türkiye Millî Komitesi ile Amerika, ingiltere, 
Almanya ve diğer Avrupa memleketlerindeki enerji 
teşekküllerine katılma payı 1120 lira ki, ceman 187 231 
lira konulmuştur. 

30 000 1959 yılında La Haye Beratlar Enstitüsünün statüsü
nün tadili için diplomatik bir konferans yapılması ta
karrür ettiğinden memleketimizi temsilen bu konfe
ransa gideceklerin yollukları karşılığı olarak konul
muştur. 

1 000 Geçen yılın aynıdır. 

500 Geçen yılın aynıdır. 
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Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1959 malî yılı 
ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere Hazine yardımı ola
rak konulan 26 500 000 lira ile görülecek hizmetlerin 
maliyeti aşağıda arz ve izah edilmiştir. 
Kalkman Türkiye'nin iktisadi hamlelerinden bilhassa 
sanayideki ilerleyişin gittikçe artan enerji hammad
deleri, maden ve endüstriel mineral ihtiyaçlariyle dış 
ticaret muvazeneşindeki yeri günden güne çok daha 
önem kazanan ihraç konusu maddelerinin aranmasına, 
kati rezervlerinin tesbitine ve nihai etüdlerin ikmali
ne sarf edilmek üzere Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne Hazine yardımı olarak konulan TL. 26 500 000 
lira ile görülecek hizmetlerin iş programı için ittihaz 
olunan prensipler aşağıda a^z edilmiştir. 

A) Enerji kaynakları : 
1. Yurdun her tarafında kömür zuhurlarının pL-os-
peksiyonu, tesbit olunmuş, kömür havzalarının umumi 
ve detaylı jeolojik etüdleriyle katî rezervlerinin hesap
lanması. için gerekli arama teknik ameliyelerinin ya
pılması ; 
2. Zonguldak havzasının taş kömürü yataklarının te
madilerinin araştırılması ve rezervlerinin tesbiti; 
3. Hususi teşebbüse açılmamış bölgelerdeki petrol 
imkânlarının tetkiki, 
4. Uranyum madeninin yerden ve havadan prospeksi-
yonu ve arama teknik ameliyelerinin daha geniş bir 
çapta süratle ifası; hususundaki plân ve projelerin 
tatbikine, geçen yıllarda olduğu gibi devam edilecek
tir. 

B) Madenler ve endüstriel mineraller : 
1. Enstitüce ruhsatname alınmış veya bu hususta mü-
racaatte bulunulmuş sahalarda prospeksiyon ameliye
leri, jeolojik ve jeofizik etüdler, arama teknik ameli
yeleri yapılması, bulunmuş ve yeniden bulunacak ya
takların katî cevher rezerv miktarının ve özellikleri
nin tesbiti; 
2. Yurdun demir, krom ve manganez gibi maden re
zervleri ve istihsali bakımından durumunun tesbiti ve 
ilerisi için alınması gereken tedbirlerin tâyini maksa-
diyle, bilinen ve işletilen bütün maden ocaklarında, 
Enstitü Teşekkül Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca 
imkân nispetinde, Preliminer ilmi ve teknik tetkikler
de bulunulması; 
3. Kıymetli ve nadir madenlerin araştırılması; 
4. Seramik hammaddeleri, diğer endüstriel mineral-

2804 sayılı Kanun 26 500 000 
gereğince Maden 
Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne yar
dım : 
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Yapı onarımı ve 
küçük yapılar : 

Maden hizmetlerin
de kullanılan ma-
kina, alet ve mal
zemenin onarma 
masrafları : 

Maden hizmetlerin
de kullanılmak üze
re satmalmacak 
muhtelif makina, 
alet ve malzeme
nin mubayaası ile 
ilgili her cins mas
raflar : 

1 000 

ler ve yeraltı sularının, lüzum ve imkân nispetinde 
araştırılması; hususundaki plân ve projelerin tatbiki
ne devam olunacaktır. 

C) Jeofizik tetkikler : 
Manyetik, radiometrik ve elektromanyatik usullerin 
uçakla maden aramalarına tatbikini ve bu usullerle 
bulunacak demir, bakır, kurşun, uranyum gibi maden
lerin teşekkülüne müsait görülen 200 000 kilometre 
kare genişliğindeki 5 bölgeyi içine alan havadan tet
kikler projesinin tatbikine başlanacaktır. 

D) Jeolojik harita : 
Türkiye jeolojik haritasının hazırlanması hususundaki 
1/100.000 ölçekli orijinal harita üzerinde saha reviz
yon çalışmaları ile basılması derpiş olunmuş 1/500.000 
ölçekli jeolojik haritanın komplüsyon etüdleri plân ve 
programlarının tatbikine, geçen yıllarda olduğu gibi 
devam edilecektir. 

E) öğretim ve Eğitim : 
Eksikliği gittikçe daha çok duyulan çeşitli dallarda ih
tisas kazanmış ilmî ve teknik personel yetiştirmek için 
ve yabancı illerde öğrenci okutmak; yardımcı teknik 
personel ve kalifiye işçi yetiştirmek için kısa süreli 
kurslar tertibetmek ve ilmî konferanslar verdirmek 
gibi öğretim ve eğitim projelerinin tatbikine devam 
olunacaktır. 

Sanayi Vekâletinin işgal etmekte olduğu binanın ufak 
tefek tamirlerinin icrası için geçen yıl olduğu gibi bu 
sene de 1 000 lira konulmuştur. 

5 000 Maden Dairesinin elinde mevcut ve senelerden beri 
kullanılmak suretiyle tamire muhtaç bir hale gelen te-
odolit ve pusulaların onarma masrafları karşılığı ola
rak konulmuştur. Bu nevi optik malzeme yedek par
çalarının piyasa fiyatları itibariyle bu tahsisatın ihti
yacı ancak karşılıyaeağı tahmin edilmiştir. 

20 000 Maden işletme hakkı talepleri ile alâkalı beş yüze ya
kın harita ve fen raporu arza tatbik edilmek üzere bek
lenmektedir. Bundan başka zuhur etmekte olan hu-

. dut ihtilâflarının mahallinde tetkiki için topografik 
aetlere ihtiyaç vardır. Bu itibarla merkezde ve taşra
da kullanılmak üzere iki aded teodolit veya takeomet-
renin satmalınması için bu tahsisat teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran 20 000 lira noksandır. 
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Sanat modelleri sa-
tmalmması ve da
ğıtılması : 

2819 sayılı Kanun 
gereğince Elektrik 
İşleri Etüd İdare
sine yardım : 

800 000 Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlık, kü
çük sanatlar ile küçük sanait kooperatiflerinin tekâ
mülünü bağlıyacak ve bu kooperatiflerde çalışanların 
vücuda getirecekleri mamullerin evsafını yükseltecek 
fennî ve mekanik alet ve cihazların satmalınması, 
yaptırılması, kurulması, ambalajı, yollanması ve bun
ların kullanılmasını öğretmefe üzere açılacak kursla
rın masrafları 'karşılığı olarak konulmuştur. 

7 281 000 2819 sayılı Kanunla Elektrik İşleri Etüd İdaresine va
zife olarak verilen hizmetlerle 6973 sayılı Kanunla 
Vekâletimize bağlanan bu idareye munzam olarak 
tahmil edilen vazifelerin çokluğunun gerektirdiği 
masraflar ve idarenin ÎCA yardımları ve hariçten ya?-
pacağı mubayaalar dolayısiyle icra edeceği tediyeler 
ıgöz önünde tutular a'k tahsisat taleb edilmiştir. İdare
nin 1959 yılı iş programı hakkındaki rapor hulâsası 
aşağıda arz edilmiştir. 

1. Enerji kaynakları etüdü : 
İdarece, memleket elektrik enerjisi politikasına uy
gun olarak başta yurdun en zengin enerji kaynakla
rından madut bulunan su kuvvetlerinin bahşedeceği 
imkânlardan faydalanılmak <nıaksadiyle yapılmakta 
olan çalışmalara bu yıl içinde de devam -edilecektir. 
Diğer enerji kayna'kları üzerindeki Devlet ve müesse
selerin çalışmaları da yakından takibedilecek, enerji 
üretimine elverişli olanların incelenmesine ve prog
rama lalınmasına çalışılacaktır. 

A) İstikşaf etüdleri : 
Henüz ele alınmamış olan akar sular üzerindeki ener
ji inikânlarınm tesbiti maksadiyle 'girişilmiş bulunan 
ve senelerce çalışmaları getektiren ilk etüdrere ait üs
lere, daha da hız verilmek suretiyle devam olunacak* 
tır. Bu suretle; yurdun süratle artan elektrik enerjisi 
'ihtiyacının zamanında karşılanması temin edilmiş 
olacaktır. Nitekim, bugün inşa edilen ve edilegelmek-
te olan elektrik istihsal ve nakil tesislerinin etüdieri'-
ne çok evvelden başlanmış bulunduğundan bunların 
zamanında tatbiki mümkün olabilmişıtir. 

B) Hidrografik etüdleri : 
Akar sularımızın rejimlerini tesbit malksadiyle yapıl
makta olan etüdlere bu yıl da devam edilecek ve he
nüz ele alınımamış olan sular üzerinde yeni rasat is
tasyonları 'kurulmak suretiyle rasat şebekemizin, il
gili dairelerin de istifadelerine arz edilecek şekilde 
genişletilmesine devam olunacaktır. Bu arada İCA 
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teknik yardımından temin edilen uzmanlarla suları
mızın kadastrosunu çıkarmaya matuf işlere de devam 
edilecektir. 

C) Topografik etüdler : 
1959 yılı içinde ilk etüdlerin gerektirdiği 'haritalar 
alınacak, ibu arada Harita Genel Müdürlüğü ile giri
şilmiş olan müşterek 'çalışmalara da devam edilecektir. 

D Jeolojik etüdler : 
îlk etüdler neticesinde meydana çıkacak baraj yerle
rinin ve yeni imkânların jeolojik durumlarım tesbit 
maksadiyle bu etüdlere malî imkân nispetinde devam 
olunacaktır. 
Bu arada : 
A Sakarya nehri üzerinde tamamlanmış olan jeolo
jik etüd neticelerinde toplanmasına ait işlere devam 
edilecektir. 
B Kızılırmak'm mansap tarafında Obruk, Boyabat, 
Şahinkaya ve Asar mevkilerinden en önemlisi olan 
Boyabat civarındaki etüdlere bu yıl da devam edile
rek bu nehrin Hirf anlı'dan aşağı amenajmanına ya-
rıyacak bütün imkânlar meydana çıkarılmış olacak
tır. 
C Fırat nehri üzerinde Bilâluşağı, Sarsap ve Hal
feti mevkilerinden biri veya ikisinde baraj temel araş
tırma etüdlerine başlanacaktır. 
D Ana Dicle üzerinde Selman mevkiinde temel araş
tırma etüdlerine imkân bulunursa başlanacak, Bat
man üzerinde Hüseyinkân mevkiinde başlanmış bu
lunan temel araştırma etüdlerine devam olunacaktır. 
Ayrıca, D. S. î. ile gerek kuraklıkla mücadele ve ge
rekse çok maksatlı projeler hususunda girişilmiş bu
lunan işbirliğine devam edilecektir. 

2. Enerji pazarları etüdü : 
Muhtelif bölgelerin bugünkü- ve gelecekteki enerji 
ve takat ihtiyacını tesbit maksadiyle evvelce yapıl
mış bulunan etüdlere ilâveten, 1959 yılında Güney -
Batı - Anadolu ve Orta - Anadolu bölgeleri ile Doğu -
Anadolu bölgesinde halen etüdleri yapılmamış bulu
nan şehir ve kasabalarda gerekli etüdlere devam edi
lecektir. Bü arada, evvelce etüdleri yapılmış bulu
nan mühim merkezlerin de etüd revizyonlarına de
vam olunacaktır. 

3. İstatistik işleri : 
Memleketin geçmişteki ve bugünkü enerji istihsal te
sislerinin faaliyetlerinin, üretim ve istihlâk seyrini 
tesbit maksadiyle yurdumuzdaki bilûmum elektrik is-
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tihsal ve dağıtım müesseselerinden her sene olduğu gibi 
bu yıl içinde de istatistik! malûmat toplanarak derle
necek ve analizi yapılacaktır. 
Yine bu cümleden olarak dış memleketlerin enerji is-
tatistiki konusundaki çalışmaları ve tatbik edilen 
usulleri yakından takibedilecektir. Keza bu mevzu
da Milletlerarası toplantılara iştirak edilecek ve 
dış memleketlerden Türkiye'nin enerji durumu hak
kında istenen bilgiler cevaplandırılacaktır. Bu arada 
ÎCA den temin edilen yardımla bir uzman getirile
rek bu çalışmalarda en son terakkilerden faydalanıl
masına çalışılacaktır. 

4. Plânlama etüdü : 
Enerji etüdleri ve enerji kaynakları nazarı itibara alı
narak bölgelerin elektrik plânlamalarının hazırlanma
sı işine devam edilecektir. 
Bu arada inşaları tamamlanan yüksek gerilim hava 
hatlarından beslenmesi mümkün köylerimizin de bu 
medeni vasıtadan faydalanmalarını teinin maksadiyle 
bunların hangi hatlardan ve ne suretle beslenecekleri 
hususundaki etüdler de Birleşmiş Milletler uzmanları
nın tavsiyesine uyularak, standart tiplerin tesbitine de
vam edilecektir. 
Ayrıca Kuzey - Batı - Anadolu sistemiyle irtibattandı rı-
lacak santrallerimizi tesbit etmek ve ilk plândaki san
trallerin beynelmilel kaynaklardan finansman imkân
larını araştırmak maksadiyle yapılması gereken etüd
ler ICA. teknik yardımından faydalanılarak bir mü
şavir firma ile iş birliği edilmek suretiyle yapılacak
tır'. 

5. Proje işleri : 
({erekli ilk etüdleri ve plânlamaları yapılmış olan pro
jelerin tanzimine başlanacaktır. 
Bu yıl içinde, memleket elektrifikasyonu bakımından 
gayet ehemmiyetli olan Kızılırmak nehri üzerinde Bo
yabat ve Dicle'nin kolu Batman üzerinde Hüseyinkân 
Baraj ve Hidro - Elektrik santrali projelerinin tanzi
mine imkân ıbulunursa başlanacak ve işletmeye açılmış 
veya açılacak olan bölge enerji tesislerini Priorite sı
rasına göre istihlâk merkezlerine bağlıyacak yüksek 
voltaj hava hatları projeleri ele alınacaktır. Ayrıca 
her yıl olduğu gibi bu yılda îller Bankasına mümkün 
olan yardımlarda bulunulacaktır. 

6*. İşletmelerin rasyonel çalışmaları, ile ilgili etüdler 
ve teknik yardımlar : 
Bu yıl içinde de elektrik işletmelerinin rasyonel çalış-
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malan ile ilgili etüdlere devam edilecek ve bu arada 
belediyelere gerekli teknik yardımda bulunulacaktır. 

7. Çeşitli ister : 
tdare teknik personelinin yetiştirilmesi maksadiyle giri
şilmiş bulunan teşebbüs netice verdiği takdirde bu yıl 
da ICA teknik yardımından faydalanılarak bir mik
tar elemanın Birleşik Amerika'ya tetkik ve staja gön
derilmesine çalışılacaktır. Bu arada, âzası bulunduğu
muz O. E. E. C. ve E. C. E. gibi teşekküllerle, CÎGRE 
tarafından tertiplenen ve idaremizi çok yakından ilgi
lendiren ilmî ve teknik toplantılara her yıl olduğu gi
bi bu yılda iştirak edilerek memleketimizin elektrik 
enerjisi sahasında dünya memleketleri ile olan müna
sebetleri devam ettirilecektir. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 1959 yılı bütçesi yatırımlar dâhil 36 144 071 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 1958 yılı bütçesine nazaran tasarruf edilmesi mümkün görülen 600 000 
lira düşülmüş ve ihtiyaç görülen fasıllara 16 494 560 lira ilâve edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin 
taallûk ettiği fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiş ve hizmetin ifasına yeteceği 
tahmin edilen diğer fasıllardaki ^tahsisat geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. 

P . M. 

201 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Geçen seneye nazaran kadroda hiçbir değişiklik yoktur. 1 933 583 lira fazlalık, daimi 
görevle ecnebi memleketlerde bulunan memur maaşlarına son ayarlamalar dolayısiyle 
ödenmesi zaruri olan döviz priminden tevellüdetmektedir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
5392 sayılı Teşkilât Kanununun tatbiki dolayısiyle açıkta kalan memurlardan biri vazife 
almış ve buna mukabil 1957 seçimlerinde mebus seçilememiş olan bir memurumuza açık 
maaşı verilmesi icabetmiş olduğundan tahsisatı geçen seneye nazarian 2 215 lira fazla 
teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Dünya memleketleri enformasyon nezaretlerinin en ehemmiyetli işlerinin başında istih 
baratla ilgili hizmetler gelmekte ve bunun ifası için muazzam külfet ve masraflara 
katlanılmaktadır. Umum Müdürlüğün bir vekâlet haline gelmesi kararından sonra Fe
deral Almanya Hükümeti, kurulacak olan bu yeni teşkilâtla pek yakından ilgilenmiş 
ve bir cemile olmak üzere 200 000 DM. değerinde dinleme, telsiz ve teleks cihazı 
hediye etmiş bulunmaktadır. Bu cihazların mevcut binaya monte edilmesi ikinci biv 
binanın da tutulmasını icabettirnıiş olduğundan, günün 24 saatinde çalışan bu makina-
lardaekip halinde vazife görmek üzere telsizci, teleksei, elektrikçi, mütercim radyo 
dinleyicisi, yeni binanın kalorifer ve santrali için kaloriferci ve santralci, alman ha-

* 



— 304 
M. 

berlerin kıymetlendirilmesi için redaktör, yazdırılması için daktilo, tashihi için mu
sahhih kadroları konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. Geçen seneye nazaran fazla teklif 
edilen 297 793 liralık fark bu yeni kadroların tutarından ibarettir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Federal Almanya Hükümeti tarafından umum müdürlüğümüze hediye edilen dinleme 
makinalarmdan bir kısmı, merkeze muvazi olarak istanbul ve İzmir basın temsilcilik
lerine de konulmuş olduğundan bu makinalarda çalıştırılmak üzere vilâyet temsilci
liklerine teleksçi, redaktör, musahhih ve daktilo kadroları ilâve edilmiştir. 760 250 li
ralık artış ilâve kadroların tutarı üe ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta vazife gören 
hizmetlilerin ücretleri için ödenecek olan döviz priminden ileri gelmektedir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
6128 sayılı Kanun gereğince Marconi Firmasına ihale edilmiş bulunan Ankara Radyo
sunun tevsii ve ıslahı işi devam etmekte olduğundan geçen seneki kadrolar aynen 
konulmuştur. Fazla teklif edilen 7 050 lira geçen sene 9 aylık olarak hesabedilen 
iki teknisiyen kadrosunun bu sene 12 aylık hesabedilmesinden tevellüdetmiş bulun
maktadır. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
1959 yılında getirtilmesi düşünülen bir turizm ve bir filim mütehassısının son ayarla
malar dolayısiyle yurt dışına ödenecek ücretlerinin döviz primi olarak 30 520 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 

] Ecnebi memleketlerde çalışan memur kadrolarında hiçbir değişiklik 
6 660 ) yapılmamıştır. Ancak son ayarlamalar dolayısiyle ödenecek çocuk zam-
1 332 ^ mı ve doğum yardımı için bu tertiplere döviz primi olarak hizalarında 

J gösterilen miktarda ilâve yapılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve hizmetli kadrolarına nazaran bu faslın tutarı 189 454 lira ise de; memurla
rın bir kısmının müktesep maaşının, almakta olduğu kadro maaşından dun olması ve 
kadro yerine müktesep hak üzerinden emekli aidatı kesilmesi ve ecnebi memleketlerde 
teşkilâta alınan mahallî kâtip ve daktilolardan ecnebi olanların ücretlerinden emekli 
aidatı kesilmemesi, hizmetin 170 000 lira ile ifa edileceğini gösterdiğinden geçen yıl 
tahsisatına 20 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 Öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

4 000 ) 
1 000 Umum müdürlük binasına ilâveten kiralanan yeni binalım döşeme, de-

12 500 ^ mirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma ihtiyacının karşılanması için bu 
6 500 

18 500 
tertiplere hizalarında gösterilen miktarda zam yapılmıştır. 

v 
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302 40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma: 
60 Isıtma : 

10 000 "] Geçen yıl tahsisatının kâfi gelmemesi ve su, elektrik ve kömür fiyatları-
37 000 }• mn artış kaydetmesi karşısında bu tertiplere hizalarında gösterilen mik-
45 000 J tarda zam yapılması zaruri görülmüştür. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
2 500 lira fazlasiyle 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi kâğıt ve baskı 
fiyatlarındaki yükseliştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
21 Merkez telefon masrafları : 
22 Vilâyetler telefon masrafları : 

45 000 
1 750 

35 000 

Alınmış olan sıkı tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl tahsisatının kâfi 
gelmemesi, iş hacminin gün geçtikçe artması, 1 . X . 1958 tarihinden iti-

55 500 l baren haricî PTT ücretlerinin 3.19 nispetinde bir artış kaydetmesi karşı
sında bu tertiplere hizalarında gösterilen miktarda ilâve ypaılması zaru
reti hâsıl olmuştur. 

305 Kira bedeli : , 
Federal Almanya Hükümeti tarafından hediye, edilmiş olan haber alma cihazlarının mev
cut binaya monte edilmesi neticesi tutulmasına zaruret hâsıl olan ikinci binanın kira 
bedeli olarak 87 280 lira fazla teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Müstahdem adedine göre ihtiyacın 70 000 lira ile temin edileceği anlaşıldığından tahsi
satı 33 696 lira artırılmıştır. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
20 Muvakkat vazife harcırahı : 

12 500 ) Nakil vasıtaları ücretlerine yapılan zamları karşılamak üzere bu tertip-
12 500 $ lere hizalarında gösterilen miktarda ilâve yapılmıştır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen seneye nazaran 102 500 lira fazla teklif edilmiştir. Artış, döviz priminin tatbi-
kmdan neşet etmektedir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları: 
Geçen seneye nazaran fazla görülen 12 500 lira nakil vasıtaları ücretlerinde kaydedilen 
artıştan tevellüdetmektedir. 

308 11 Merkez tedavi masrafları : 
1958 yılı tahsisatı kâfi gelmediğinden 2 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar tedavi masrafları : 
Fazla teklif edilen 2 220 lira, ecnebi memleketlerdeki memurların tedavi masraflarına 
ödenecek döviz primi karşılığıdır. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 

3 500 ) Vekâlet otomobili işletme ye onarma masrafları için bu tertiplere hizala-
2 000 ( rında gösterilen miktarda tahsisat teklif edilmiştir. 
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Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkez taşıtları onarma masrafları : 

] Resmî tatil günleri dâhil gece ve gündüz günün 24 saatinde ve iki şoför 
2 500 I tarafından hiç durmadan çalıştırılan hizmet arabasının benzin, lâstik ve 
1 000 f onarma ihtiyaçlarını karşılamak üzere t ahsisatı hizalarında gösterilen 

J miktarda artırılmıştır. 
Vilâyet taşıtları işletme masrafları : 
Vilâyet taşıtları onarma masrafları : 

5 000 ) Artış, fiyat yükselişlerini karşılamak üzere derpiş edilmiştir-. 
İ 500 \ 

Kırtasiye : 
Döşeme : 
Demirbaş : 
Öteberi masrafları .-
Aydınlatma : 
Isıtma : 
Posta, telgraf ve telefon masrafları : 
Kira bedeli : 
Daimî vazife harcırahı : 
Muvakkat vazife harcırahı : 
Propaganda masrafları : 

20 250 
32 500 
31 000 
32 500 
20 500 Yurt dışına yapılacak ödemeler için tatbik edilen döviz primi neticesi bu 
13 000 [- tertiplere, hizalarında gösterilen miktarda zam yapılması zaruri görül-

335 000 | müştür. 
290 820 | 
62 500 | 
67 500 | 

2 000 000 J 

Temsil masrafları : 
îhtiyacm 17 500 lira ile karşılanacağı tesbit edildiğinden geçen seneye nazaran tah
sisatı 9 900 lira fazla olarak teklif edilmiştir. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu 
kanun gereğince yapılacak hizmetler : 
6696 sayılı Kanunla ihdas ediien hizmetfer karşılığı olarak 30 000 lira teklif edil
miştir. 

Satmalma ve abone : 
Gazete ve mecmua adedlerinin artması ve fiyatlarının yükselmesi karşısında ihtiya
cın temini için tahsisatı geçen yıla nazaran 35 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Propaganda masrafları : 
Hizmetin 600 000 lira ile ifa edileceği tahmin edildiğinden geçen yıla nazaran 600 000 
lira noksan teklif edilmiştir. 
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453 10 Kurum ve derneklere katılma payı: 
Geçen yıl tahsisatına nazaran fazla teklif edilen 93 240 lira döviz priminden müte
vellittir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen seneye nazaran fazıa teklif edilen 50 000 lira, kongre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin döviz primleriyle uçak bileti bedellerindeki artış karşılığıdır. 

Yatırımlar 

711 Radyo istasyonlarında mevcut makina, alet ve malzeme onarımı : 
Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarının 1959 yılı yedek malzeme ihtiyacını ve bilhas
sa çok pahalı olan redresör ve takat lâmbalarından işletmeye yetecek miktarının be
deli ile nakliye, gümrük resmi ve döviz primi karşılığı olarak tahsisatı geçen seneye 
nazaran 2 000 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları : 
Ankara Radyosunun tevsi ve ıslahı işi, Gümrük Resmi ve bununla ilgili diğer vergi 
ve masraflar Umum Müdürlüğümüze aidolmak üzere İngiltere'de Marconi Firmasına 
ihale edilmiş ve imalât ile inşaat işine başlanmıştır. İngiltere'den sevk edilen malze-

y menin Gümrük Resmi ile devam etmekte olan bina inşaatına ait stüasy^pı bedelleri, 
montaj masraflarını karşılamak üzere tahsisatına 6 500 000 liranın ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

751 Satmalmaeak makina, alet ve malzemeler : 
Anadolu Ajansına kira ile verilmesi kararlaştırılan telemprimör tesisatının 1959 yı
lında ödenecek taksiti ile döviz primi ve Gümrük Resmine karşılık olarak tahsisatı 
666 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

761 20 Alınacak makina, âlet ve malzeme : 
Ankara Radyosunda mevcut plâk okuyucu^ bant okuyucu ve bant kaydedici makina-
lar tamamen istifade edilemez bir hale geldiğinden, altışar adet plâk okuyucu, bant 
okuyucu ve bant kaydedici makinaya şiddetle ihtiyaç vardır. Ayrıca mesaha cihaz
ları da iş görmez bir halde olduğundan dış piyasadan temini zaruri bu cihazların ve 
okuyucu ve kaydedici makinalarm bedelleriyle döviz primi ve gümrük resmi için tah
sisatı geçen seneye nazaran 300 000 lira artırılmıştır. 

741 28 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti bütçesine) : , 
Etimesgut ve Çakırlar çiftliğinde mevcut binaların zaruri olan tamiratı, Uzun Dalga 
verici binası çatısının kapatılması, istasyon yolunun tamiri, Çakırlar Verici İstasyonu
nun selden korunması, mevcut kuyunun istifade edilir hale getirilmesi, uzun ve 
kısa dalga verici istasyonları sahalarının tel örgü ile çevrilmesi, istasyon sahalarının 
aydınlatılmasını teminen yapılacak tenvirat tesisatı, tarassut kuleleri ile verici istas
yon ve radyo evinin yedek tağdiye binaları inşası masraflarına karşılık olarak geçen 
yıla nazaran 849 999 lira fazlasiylo 1 000 000 liranın Nafıa Vekâleti bütçesine ko
nulması zaruri görülmüştür. 

752 19 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmaeak taşıtlar (Maliye Vekâleti bütçesine) : 
Filim operatörlerimle fotoğrafçıların memleketin her tarafını dolaşarak hareketli filim 
çekebilmeleri için alınması zaruri görülen bir aded jeep bedeline karşılık olarak 1958 
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yılı bütçesine 15 000 liralık bir tahsisat konulmuş idi. Senesi içinde bu jeep alına
madığından 1959 yılında satmalınmak üzere geçen yıla nazaran 35 000 lira fazlasiyle 
50 000 liranın Maliye Vekâleti bütçesine konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

ÎMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ 

İmar ve İskân Vekâleti 1959 malî yılı normal bütçesi 1958 malî yılına nazaran 1 942 192 lira 
fazlasiyle -3 532 180 lira ve yatırımlar (bütçesi de 5 627 872 lira fazlalıkla 40 252 873 lira olarak 
te'klilf «dilmekte ise de; normal bütçede 90 000 ve yatırım bütçesinde de 5 500 872 lira fazlalık 
7116 sayılı Kanunla Nafıa Vekâletinden' Vekâletimize tevdi buyurulmuş olan hizmetler 'karşılığıdır. 

Bu yıl kurulmuş olan Vekâletimiz, imar ve iskân mevzuunda yapılması ieabeden birçok işleri 
programlaştırmak üzere faaliyete geçmiş İse de işin vüsat ve şümulü önümüzdeki yılda Teşkilât 
Kanunumuzla verilen kadroların bir an evvel tam ara'] anmasını ve dolayısıyle tutarlarının bütçede 
derpişini i e ab ettirmiş, bu itibarla, mütenazır olarak d ak e hizanetleri tertiplerindeki tahsisatta da, 
âzami tasarrufla hareket edilmesine rağmen, bâzı ilâveler yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Tertiplere ayrılan tahsisatın frangı hizmetler ve ihtiyaçlar karşılığı bulunduğu aşağıda açık
lanmıştır. 
F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanun mucibince Vekile verilmesi ieabeden yıllık tahsisat karşılığıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Merkez maaşlı memurları yıllık kadro ve tahsisat karşılığıdır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler .maaşlı memurları yıllık kadro ve tahsisat karşılığıdır. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez memurları açık maaşı karşılığıdır. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : ' „ ' . 
Vilâyetler memurları açık maaşı karşılığıdır. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez hizmetlilerinin yıllık ücret ve tahssatı karşılığıdır. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler hizmetlilerinin yıllık ücret ve tahsisatı karşılığıdır. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 

Merkez ve vilâyetler deki- geçici hizmetliler için derpiş edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtından celbedilecek 3 ecnebi uzmanın yıllık 
tahsisatı karşılığı .olarak konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez memurlarının 4598 sayılı Kanun mucibince verilecek çocuk zamları için ko
nulmuştur. 
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12 Vilâyetler memurları çocuk .zamanı : 
Vilâyetler memurlarının 4598 sayılı Kanun mucibince verilecek çocuık zamları için ko
nulmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : ~ \ " 
Merkez memurlarına 4598 sayılı Kanun mucibince verilecek doğum yardımı karşılı
ğıdır. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Vilâyetler memurlarına 4598 sayılı Kanun mucibince verilecek doğum yardımı karşılı
ğıdır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Merkez mamurları ölüm yardımı karşılığıdır. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Vilâyetler 'memurları ölüm yardımı karşılığıdır. 

40 Yakacak zammı : 
1 500 ve dana yukarı rakımlı vilâyetlerdeki memurlar için konulmuştur. 

207 Ecnebi 'dil bilenlere ödenecek para mükâfatı : 
Bir memura verilecek lisan mükâfatı olarak derpiş edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun mucibince T.C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun mucibince Emekli Sandığına ödenmesi lâzımgelen aldat karşılığıdır. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet Müsteşarına verilmesi icabeden temsil ödeneği 
karşılığıdır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Merkez büroları için kırtasiye karşılığıdır. 

20 Merkez döşeme : 
Merkez «büroları «döşeme karşılığıdır. 

30 Merkez demirbaş : , ' ' . 
Merkez büroları demirbaş eşya karşılığıdır. 

40 Öteberi : 
Merkez büroları öteb'eri karşılığıdır. 

50 Merkez aydınlatma : 
Merkez büroları aydınlatinıa karşılığıdir. 

60 Merkez ısıtma : 
Merkez büroları ısıtma karşılığıdır. 

302 10 Vilâyetler kırtasiye : 
Vilâyetler teşkilâtı kırtasiye karşılığıdır. 

20 Vilâyetler döşeme : . 
Vilâyetler teşkilâtı döşeme karşılığıdır. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Vilâyetler teşkilâtı demirbaş karşılığıdır. 

40 Vilâyetler öteberi : 
Vilâyetler teşkilâtı öteberi karşılığıdır. *. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Vilâyetler teşkilâtı aydınlatma karşılığıdır. 



— 310 — 
P. M. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Vilâyetler teşkilâtı ısıtma karşılığıdır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterlerinin temini için konulmuştur. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Merkez teşkilâtının posta ve telgraf ücretleri karşılığıdır. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Vilâyetler teşkilâtının posta ve telgraf ücretleri karşılığıdır. 

21 Merkez telefon masrafları .-
Merkez teşkilâtının telefon ücret ve masrafları için konmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtının telefon ücret ve masraflarını karşılamak için konulmuştur. 

305 11 Merkez kira : 
Merkez teşkilâtının kira ile tutacağı binaların yıllık kira karşılığıdır. 

12 Vilâyetler kira : 
Vilâyetler teşkilâtının kira ile tutacağı binaların yıllık kira karşılığıdır. 

30fî Giyecekler : 
Merkez teşkilâtında çalışan müstahdemlerin giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı .-
Merkez ve vilâyetler teşkilatındaki kadrolara tâyin edilecek memurların harcırahlarına 
karşılık konmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtı memurlarına yaptırılacak tetkik ve etüdler dolayısiyle 
tahakkuk edecek yevmiye ve yol masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Vekâlet müfettişlerinin tahakkuk edecek harcırahlarına karşılık teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Ecnebi memleketlerde imar ve iskân mevzuunda yapılacak kongre ve konferanslara 
iştirak etmek, etüd ve araştırmalarda bulunmak üzere gönderilecek elemanların har
cırahlarına karşılık olarak teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Yabancı uzmanların imar ve iskân mevzuunda yapacakları seyahatlerde tahakkuk ede
cek harcırahları karşılığıdır. 

308 .11 Merkez tedavi masrafları ve harcırahları : 
4598 sayılı Kanun mucibince merkez memurlarının tedavi ve yol masrafları karşılığı 
olarak konulmuştur. • 

12 Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları : 
4598 sayılı Kanun'mucibince vilâyetler memurlarının tedavi ve yol masrafları karşılığı 
olarak konulmuştur. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
Vekâlet makamına ait otomobilin işletme masrafı karşılığıdır. 

12 Vekâlet otomibili onarma masrafları: 
Vekâlet makamına ait otomobilin onarma masrafı karşılığıdır. 
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Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkez teşkilâtının hizmet arabalarının işletme masrafları karşılığıdır. 
Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Merkez teşkilâtına ait hizmet arabalarının tamir masrafı karşılığıdır. 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtının hizmet arabalarının işletme masrafları karşılığıdır. 
Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtının hizmet arabalarının tamirleri karşılığıdır, 

Temsil masrafları : 
İmar ve iskân mevzuları üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelecek ya
bancıların ve yabancı memleketlerdeki müzakereler sırasında mahallî delegelere veril
mesi icabedecek ziyafetler ve diğer masraflar karşılığıdır. 

Yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işler masrafları : 
4623 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden yer sarsıntısı olan veya olması muh
temel bulunan bir kısım vilâyetlerde depolar tesisi veya yer sarsıntısına mâruz böl
gelerin harita ve plânlarını yapmak üzere teklif edilmiştir. 

Yapı ve yapı malzemesi teknik araştırma umumi masrafları : 
Memleketimizin muhtelif malıallerindeki yapı malzemesinin evsafını tesbit ve bunlar
dan inşaata en elverişli olanlarının tâyini için yapılacak araştırmalar için teklif edil
miştir. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imhası için teşekkül edecek komis
yon azalarına verilecek ücretler ve yapılacak hizmetler karşılığı : 
Lüzumsuz evrak ve vesaikin imhası için. derpiş edilmiştir'. 

10 Satmalına ve abone : 
Vekâletimiz ve teşkilâtı için lüzumlu ve faydalı görülecek kitap, mecmua, dergi ve 
şâir neşriyatın satmalmması için konulmuştur. 
Başka her çeşit masraflar : . < 
Neşriyat haricinde kalan diğer masraflar için teklif edilmiştir. 

Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve gündelikleri : 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklere verilecek 
harcırah için derpiş edilmiştiı. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Tertibi muhafaza için bir lira konulmuştur. 

Fuar ve sergi masrafları : 
îmar ve iskân mevzuu ile ilgili fuar ve sergilerin masrafları için konulmuştur. 

Kurs ve seminerler : 
îmar ve îskân Vekâleti teşkilâtında çalışan elemanların bilgilerini artırmak ve teş
kilât için alınacak elemanları lüzumu halinde kursa tâbi tutularak yetiştirmek üzere 
icabeden mahallerde kurs ve seminerler açmak üzere derpiş edilmiştir. 

Geçen yıl borçları -. 
Faslın açılması için konulmuştur. 
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Yatırımlar 

6409 sayılı Kanun gereğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak mesken
lerin her türlü masraflariyle istimlâk bedelleri : 
Kale nahiyesinin nakledileceği yeni sahada yaptırılması taahhüde bağlanan 377 ev in
şaatının 1959 yılma taallûk eden taahüt bakıyesidir. 

6358 sayılı Kanun gereğince istanbul Kapalı çarşısının tamir ve ihyası her türlü mas
rafları : 
Kanuni yetki bittiğinden tertibi muhafaza için bir lira teklif edilmiştir. 

Lice kasabası nakli mas. : 
6610 sayılı yetki bittiğinden meskenlerin yapımı için konmuştur. 

Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım : 
Yer sarsıntısı ve diğer tabiî âfetlerde harabolan mesken ve âmme tesislerinin yapım ve 
onarımı ile ilk âcil yardımlar karşılanmak üzere konulmuştur. 

6683 ve 7048 sayılı kanunlar gereğince Gerze yangınından zarar görenlere yapılacak 
yardım : • 
Gerze kasabasında yaptırılacak mesken, yol kanalizasyon, su tesisatı için derpiş edil
miştir. 
Lüleburgaz ve înece su baskınından zarar görenlere yapılacak yardım : 
Taahhüde bağlanan 201 aded mesken ve müştemilâtı ile yol, kanalizasyon, elektrik ve 
su tesisatı işleri ve istimlâk bakiyesi karşılığıdır. 

4746 sayılı Kanun gereğince Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, 
Konya ve Denizli vilâyetlerinde tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım : 
Ceman 2 445 aded ahır ve samanlıklı mesken inşaatıi le bunların ara yolları ve kasaba
ların elektrik ve kanalizasyon inşaatları için konulmuştur. 

7010 sayılı Kanun gereğince Muğla Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetlerinde 
vukua gelen yer sarsıntılarından zarar görenlere yapılacak yardım : 
5 vilâyetteki mesken, ilkokul, mahallî belediye tesisleri, istimlâk bedelleri ve meskenle
rin inşaatı için konulmuştur. 
Satmalmacak makina alât ve malzeme, optik aletler ve teknik malzeme : 
Satmalmacak optik aletler ve teknik malzeme için konulmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar, (Maliye bütçesine) : 
Bölge müdürlükleri ve merkez teşkilâtı ihtiyacı için 4 aded hizmet vasıtasının satınalma 
bedeli olup Maliye Vekâleti bütçesine aktarılacaktır. 
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Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü 

imar ve iskân Vekâleti Toprak ve iskân İşleri umum Müdürlüğünün 1959 malî yılı bütçesi 
34 766 411 lirası masraf ve 4 294 822 lirası da yatırımlı olmak üzere ceman 39 061 233 lira olarak 
tesbit ve teklif edilmiştir. Teklif olunan bu tahsisatın 1958 bütçesine nazaran noksan ve fazla ol
masının sebepleri taallûk ettikleri tertiplerin hizalarında arz ve izah olunmuştur. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Merkez memurları maaşı olup geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut kadroların hepsi fiili cetveldir. (L) cetvelinde mevkuf 
kadro bulunmamaktadır. Üst derece alanların tahsisat farkları ise münhal kadroların 
tasarruf edilen tahsisatından karşılanmaktadır. Bu itibarla 1959 bütçesinde vilâyet
ler teşkilâtı maaşları için her hangi bir ilâve ve zam yapılmasına lüzum ve ihtiyaç 
görülmemiş olduğundan gecen seııeki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : • 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında vekâlet emrine veya kad
rosu lâğvedilmek suretiyle açıkta kalmış ve açık maaşı almakta bulunan hiçbir me
mur bulunmadığından geçen sene olduğu gibi 1959 yılı için de 1 250 lira teklif edil
miştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Kars Vilâyetine bağlı Sarıkamış kazası Toprak ve Iskan Memuru Bursa vilâyetine 
bağlı M. Kemalpaşa Toprak ve iskân Memuru, Cihanbeyli 40 No. lu Toprak Komis
yonu Harita Teknik Memuru vekâlet emrinde olup açık maaşları hesabı olup geçen 
seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti : 
Merkez hizmetlileri ücreti olup geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
Toprak komisyonlariyle İskân Teşkilâtında çalışan hizmetliler ücreti olup geçen yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. 

203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Toprak komisyonlarının ihtiyacı bulunan teknik elemanı yetiştirmek üzere 1946 sene
sinden beri Ankara'da faaliyetine devam eden Toprak Kursunda ders okutan 175 
lira aylıklı 12 öğretmenin bir yıllık tahsisat tut.arı 25 200 liradır. Yevmiyeli persone
lin durumunu tâyin ve tesbit eden 15 . 4 . 1958 tarihli ve 4/10195 sayılı Kararname 
hükümlerine göre yevmiyeliler arasında önümüzdeki malî yıl başında bir tasfiye ya-
pılacaktır. Göçmen geliş vaziyetine köy evleri inşa şantiyelerinde mevsime ve işin 
nıüddetince çalıştırılacak muvakkat mahiyette idari personel için de Heyeti Vekile 
kararı ile lüzumlu kadro alınmak üzere bu fasla 40 320 lira tahsisat ilâve edilmesi 
zaruri görülmüştür. Bu suretle geçen seneye nazaran bu fasla, 40 320 lira ilâvesiyle 
1959 senesi için 65 520 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
Merkez geçici hizmetliler bölümünde arz edildiği üzere yevmiyeli personelin durumunu 
tâyin ve tesbit edilen 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre önümüzdeki yıl tas
fiye edilerek bu yerlerde çalışanlar kadroya alınacaktır. Göçmen geliş vaziyetine köy 
evlerinin inşaat şantiyelerinde mevsimine ve işin müddetince çalıştırılacak muvakkat 
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mahiyetteki idari personeJ için Heyeti Vekile kararı ile lüzumlu kadrolar alınmak üze
re bu fasla 600 000 lira tahsisat teklifi zaruri görülmüştür. 

İJ Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez Teşkilâtında çalışan memurların çocuk zammı tahsisatı geçen sene olduğu 
gibi 2 500 lira olarak aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler teşkilâtında çalışan memurlarımızın zamma müstahak çocuk adedi 1 494 
adeddir. Buna göre geçen seneye nazaran 15 000 lira fazla tahsisata ihtiyaç görül
mektedir. Buna binaen geçen senek i tahsisata 1.5 000 lira ilâvesiyle 185 000 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki 3 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki 20 000 lira tahsisat bu sene de aynen teklif edilmiştir, 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneki 2 000 lira tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneki 15 000 lira tahsisat bu sene de aynen teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
1 500 metre ve daha yüksek rakımlı mahallerde çalışan Toprak ve İskân Teşkilâtına 
dâhil memurlara 4178 sayılı Kanuna göre ancak ödenen yakacak zammı olup geçen 
seneki 15 000 lira tahsisat ihtiyacı karşıladığından 1959 yılı için de aynı miktar tahsi
sat' teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3.656 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre ödenecek para mükâfatı: 
Bu fasılda şimdilik tahsisata ihtiyaç olmadığından sene içinde alman imtihana girip ka
zananlar olursa ihtiyaç nispetinde tahsisat muamelesi temin edilmek üzere geçen sene 
olduğu gibi, bu sene de yalnız bir lira teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun .14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34 - 38 - 39 ncu maddeleri gere
ğince T. (1 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler .-
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne ödenecek emekli 
aidatı karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

10 Merkez - Kırtasiye : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının iş hacını geçen senelere nazaran artmış bulun
makla beraber kırtasiye malzemesinde fiyat yükselişleri dolayısiyle geçen seneye na
zaran 4 000 lira .faz! asiyi e 1959 yılı için İ0 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Merkez - Döşeme : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının bu tertipten hâsıl olacak müteferrik ihtiyaçları 
için gecen sene olduğu gibi bu sene de aynı miktarda 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Merkez - Demirbaş : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı eşya ve malzeme ihtiyacını yazı makinalariyle he
sap makinalarınm tamir masrafını karşılamak üzere ^ec.en sene olduğu gibi bu sene de 
2 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Merkez - öteberi : 
İçme ve kullanma sularına yapılmış olan zamlar ve diğer müteferrik maddelerde hu
sule gelen fiyat artışları dolayısiyle geçen seneki tahsisata nazaran .1 000 lira fazlasiyle 
1959 yılı için 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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50 Merkez - Aydınlatma : 
Merkez teşkilâtı bürolarmın aydınlatma masraflarını karşılamak üzere geçen seneki 
tahsisata bir ilâve yapılmadan bu sene için de aynen 5 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma tahsisatı : 
Yakacak fiyatlarında husule gelen artış dolayısiyle geçen seneki 6 000 lira tahsisatın 
kifayet etmediği anlaşılmış olduğundan fiyat farkını karşılamak üzere 3 000 lira faz-
lasiyle bu sene 9 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye tahsisatı : 
20 Vilâyetler döşeme tahsisatı : 

îhtiyaç görülen bâzı vilâyetlerde yeniden kurulmuş olan iskân teşkilâtının kırtasiye 
masrafı karşılığı ile kırtasiye malzemesinde husule gelen artışlar nazarı dikkate alına
rak geçen seneye nazaran 10 000 lira ilâvesiyle 1959 yılı için 50 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Bâzı vilâyetlerde yeniden iskân teşkilâtı ihdas edilmiş olduğundan bu teşki
lâtın ihtiyacı ile birlikte Toprak ve tskân Teşkilâtının döşeme ihtiyacını karşılamak 
üzere geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş tahsisatı : 
Toprak komisyonları ile İskân Müdür ve memurluklarının ihtiyacı bulunan demirbaş 
eşya masrafını» karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi bu sene de 30 000 lira teklif 
edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Toprak komisyonları ile îskân Müdür ve memurluklarının öteberi masrafı karşılığı 
olup malzeme fiyatlarındaki artışlar nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 
10 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : Toprak ve îskân Teşkilâtının aydınlatma masrafı olup, geçen 
seneki ödenen aynen teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma tahsisatı : 
Toprak ve fekân Teşkilâtının ihtiyacını karşılamak üzere yakacak maddelerinde hu
sule gelen fiyat artışları dikkat nazarına 'alınmak suretiyle geçen seneye nazaran 
25 000 lira f azlaslyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Toprak komisyonlarının ve îskân Teşkilâtının kanunen tanzim etmek nrecfburîyetin'de 
oldukları «evrak ve defterlerin tabılarını temin için ıkâğıt ve sair malzeme fiyatlarında
ki artışlar nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiyle 20 000 
lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez PTT ücreti : 
Merkez posta ve telgraf muhabere ücreti kafi gelmekte olduğundan geçen sene olduğu 
gibi bu sene de 16 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler PTT ücreti : 
Toprak (komisyonları ile îdkân Teşkilâtının muhabere ücreti karşılığı olarak geçen se
ne bütçesindeki tahsisat bir senelik ihtiyacı karşıladığından 1959 yılı için de aynen 
50 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon tahsisatı : 
Umum müdürlük menkez teşkilâtında 20 telefon mevcuttur. Geçen seneki tahsisat bir 
senelik telefon mükâleme ücretini karşılamış bulunduğundan bu sene de geçen seneki 
gibi 10 000 Hra tahsisat teklif edilmiştir. 
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22 Vilâyetler telefon masrafı : 

Toprak komisyonlarının ve iskân Teşkilâtının bâzılarında telefon (tahsisatı mevcudoL-
madığından bu gibi teşkilâtımıza telefon temini ve telefonu mevcut teşkilâtlımızın da 
•bazılannın makaleme ücretleri kâfi gelmediğinden bunların karşılanması için geçen 
seneki tahsisata nazaran 10 000 lira fazlasiyie 40 000 lira teklif edilmiştir. 

* 
11 Merkez kira bedeli : 

Umum müdürlük merkez teşkilâtı Ataç sokakta bir şahsa ait 12 daireli 60 odalı bir 
apartmanda seneliği 40 000 lira kira ile oturmaktadır. Umum müdürlüğün ikü şufbesi 
de aynı sokakta ve umum ımüdürllük 'binasının (karşısında bir binada çalışmaktadır. Bu 
binanın yıllık 'kiram 4 800 liradır. Bu suretle senede 44 800 lira kira ücreti ödenmek
tedir. 1959 yılı için de geçen sene olduğu gibi 45 000 Lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira : 
Hükümet binalarında müsait yer bulunmadığından dolayı ilişik listede yazılı Toprak 
komisyonları ve İskân Teşkilâtı hariçten kira ile bina tutmak mecburiyetinde kal
maktadırlar. Komisyonların yer değiştirmeleri ve bâzı mahallerde dâire değiştirilmesi 
mecburiyeti karşısında yeni verilen 'kiralar eskisine nazaran bir artış kaydetmekte
dir. Bundan dolayı bütçeye mevcut tahsisat kâfi gelmemiş ve 29 328 lira bu fasla 
münakale teklifinde bulunulmuştur. 
Bu sene içinde bâzı vilâyetlerin îskân Müdürlüğü teşjkil olunmuştur. Bundan dolayı 
1959 yılı bütçesinde 50 000 lira fazlasiyie 250 000 lira teklif olunmuştur. 
Giyecekler : 
Merktez teşlkilâtm'da çalışan 35 müstahdemin ayakkabı ve elbiselerinin karşılığı olup 
geçen senenin aynı 7 700 (lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Toprak ve iskân Teşkilâtında umumi nakiller her senenin Mart ve Temmuz aylarında 
yapılmaktadır. îdari ve zaruri haller karşısında bu tarihlerin haricinde de nakiller 
olmaktadır. Son zamanlarda nakil vasıtaları ücretlerinde yapılmış olan artışlar dik
kat nazarına alınarak 20 000 lira fazlasiyie 1959 yılı için 150 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : • 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü Merkez ve vilâyetler teşkilâtının muvakkat va
zife harcırahı maddesine mevzu tahsisat içinde toprak komisyonları memurlarına 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesi mucibince verilmekte olan tazminat 
yevmiyeleri karşılığı olarak geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Müfettişlerin bir yıllık harcırahlarına karşılık olmak üzere geçen sene bütçesine mev
zu 50 000 lira tahsisat 1959 yılı bütçesiyle de aynen teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleket harcırahı : 
Yabancı memleketlerde toplanmakta olan göçmen ve mülteciler kongrelerine iştirak 
ve keza bu memleketlerde arazi İslahatı ve iskân sahasındaki işleri mahallen görüp 
tetkik etmek üzere yabancı memleketlere gideceklerin harcırahına karşılık olmak üze
re geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Şimdilik bu mevzuda her hangi bir masraf yapılmasını icabettirecek bir i§ olmamakla 
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beraber ileride lüzum ve zaruret olduğu takdirde ihtiyaç listelerinde tahsisat konul
ması bakımından yalnız bölüm ve madde açılmak suretiyle bir lira teklif edilmiştir. 

70 Kurs muvakkat vazife harcırahı : 
Ankara'da faaliyette bulunan Toprak ve İskân Kursuna iştirak edecek kimselerin har
cırahına karşılık olarak geçen sene bütçesine mevzu tahsisat miktarı aynen 10 000 li
ra teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince toprak komisyonu hiz
metlilerine ödenecek tazminat : 
Toprak Komisyonu hizmetlilerinin vazife ile geçen günler için 6245 sayılı Kanunun 
umumi hükümleri dairesinde tahakkuk eden yevmiyeleri 307/20 bölümünde mevcut 
ödenekten tediye edilmekte idi. Divanı Muhasebat Reisliğinin 13 Mart 1958 gün ve 
414415/159 ve Maliye Vekâletinin 16 . IV. 1958 gün ve 115534 - 613/3840 -16 sayılı 
emirleri gereğince Komisyon emrinde çalışan hizmetlilerin yövmiyeleri 624^ sayılı 
Harcırah Kanununun 14 ncü maddesi gereğince olmayıp mezkûr kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince tazminat olarak ödenmesi tebliğ edilmiş bulunduğundan hizmetli
lerin tazminat yevmiyeleri karşılığı olarak yeniden ihdası zaruri bulunan 307/92 fa
sıl maddeye 366 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez tedavi masrafı : 
Merkez teşkilâtına dâhil memurların hastalanmaları halinde tedavileri masrafı olup 
geçen seneki tahsisat kifayet etmiş olduğundan 1959 yılı için de gene aynı miktarda 
4 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafı : 
Vilâyetler Toprak ve İskân Teşkilâtında çalışan memurlarımız arasında hastalanan
ların tedavi masrafı karşılığı olup yapılan sarfiyata nazaran tahsisatın kâfi gelmiye-
ceği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan 5 000 lira fazlasiyle 1959 yılı için 20 000 lria tek
lif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Akar yakıt fiyatlarında husule gelen değişiklik dolayısiyle 1958 tahsisatına nazaran 
1 500 lira fazlasiyle 1959 bütçesinde 4 500 lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafı : 
Merkez Teşkilâtında bir Dodg£ marka pikap hizmet vasıtası bir de şehir içinde ev
rak tevzi ve sair işlerde çalıştırılan motorsiklet mevcuttur. Bu iki vasıta da 1951 
den daimî surette hizmette olmaları dolayısiyle yıpranmış olduklarından sık, sık ta
mir etmek mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Yedek parça yokluğu, fiyat yüksekliği ve 
tamir bedellerinin hiçbir esas ve nizama bağlı olmadığı cihetle tamircinin kendi gö
rüş ve kabiliyetine göre fiyat talebetmesi dolayısiyle bu işler hem pahalı yapıl
makta ve hem de üzüntülü olmaktadır. Bu itibarla tamir bedeli olarak geçen seneki büt
çede mevcut tahsisata 1 000 lira ilâvesiyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıt işletme masrafı : 
42 vilâyet bölgesinde ceman 80 toprak komisyonu, toprak tevzi faaliyetine devam etmek
tedir. Her komisyonda bir aded nakil vasıtası mevcuttur. İki komisyonda işin şekline 
göre birer fazla kamyonet bulunmaktadır. İskân müdürlüklerinde 14 nakil vasıtası var
dır. Bu suretle nakil vasıtası yekunu 96 ya baliğ olmaktadır. Son zamanlarda akar ya
kıt fiyatlarında husule gelen değişiklik nazarı dikkate alınarak komisyonlardaki beher 
vasıta için 4 000 lira akar yakıt masrafı İskân teşkilatındaki vasıtalar için de 2 500 lira 
hesabedilmiştir. Bu suretle 96 nakil vasıtasının senelik akar yakıt masrafı kargılığı 
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363 000 lira ve lâstik bedeli de 37 000 lira tutmakta olup akar yakıt ve lâstik bedeli ce
man 400 000 liraya baliğ olmaktadır. Geçen seneki bütçeye mevzu 250 000 lira tahsisata 
nazaran 150 000 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler taşıt onarma : 
Toprak komisyonlarında çalıştırılan vasıtaların mühim bir kısmı 1946 - 1948 senelerinde 
satmalmmış olup o zamandan beri çalıştırılmaktadır. Geri kalan vasıtalar da 1950 -1953 
senelerinde satınalmmıştır. Komisyonlardaki vasıtalar daimî surette arazi ölçü işlerinde 
köylerde çalıştırıldığı için sık sık arıza yapmaktadır. Memleketin en ücra mahallerinde 
vazife gören komisyonların bulundukları yerlerde muntazam teşkilâtlı tamir atelyeleri 
de bulunmadığından muayyen yerlerde tamir ettirmek zaruri, dolayısiyle tamir bedelle
ri de çok yüksek olmaktadır. Bu sebeple tahsisat kâfi gelmemektedir. Toprak tevzi işle
rinin aksamadan yürütülmesine devanı olunmak için geçen seneki ödeneğe 180 000 lira 
ilâvesiyle 400 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir, 

Hayvan yem bedeli : 
1948 yılından beri Ankara'da devam etmekte olan Toprak Kursunun müteferrik hiz
metlerinde çalıştırılan bir arabanın iki aded atı için senelik yem bedeli karşılığı olup 
geçen senenin aynı 1 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Toprak .komisyonları taşıma masrafı : 
Toprak tevzi komisyonlarının bir bölgeden diğer iş .bölgesine intikallerinde nakil mas
raflarını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 1959 yılı İçin de 25 000 lira .fcaih-
sisat teklif edilmiştir. 
İskân .işleri taşıma 'masrafları ; 
Göçmen ve mültecilerin 'giriş yerlerinden itibaren iskân mahallelerine ıkadar naMl 
masraflarına karşılık olmak üzere geçen sene olduğu güb'i îbu yı'l da 25 000 lira tahsi
sat teklif edilmiştir. 

4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği .eşya ve giyecekler : 
Toprak komisyonları memurları ve mıüstahdemininm ilkbahardan itibaren flaşa kadar 
köylerde kurulan kamplarda ve devamlı surette arazi üzerinde çalışmak'tadınlar. Bu 
sebeple memur ve müstahdeminin yatacak eşyası, giyecek eşyası temin edilerek veril
mektedir. Arazi üzerinde devamlı çalışmalar ayakkabı ve -elbisenin kısa zamanda yıp
ranmasını muciiböHuğundan birer çift ayakkabı ve birtakım elbise de verilmektedir. 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmü gereğince temin olunun bu eşyanın 1959 

.da ayın suretle verilebilmesi için eşya ve kumaş fiyatlarındaki artış dikkat nazarına 
.alınarak geçen seneye nazaran 25 000 lira fazlasiyle 100 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. 

Yiyecek masrafları : 
Göçmenlerin iskân edilecekleri mahallerde (müstahsil duruma geçinceye kadar-bir müd
det için iaşe edilmeleri icaibetmektedir. Halen 2 165 göçmenin iskânı lâzımgelmekte ise 
de bunlar .bulundukları mahallerde iaşelerini temin edecek işlerde çalışmakta ve ge
çimlerini sağlamakta olduklarından bunlara, .her (hangi bir iaşje yardımında bulunul
mamaktadır. Halen Yugoslavya'dan ve diğer ya'bancı memleketlerden göçmenler de 
serbest göçmen olduklarından bunlara da yerleştikleri mahallerde 'her 'hangi Mr iaşe 
yardımı yapılmamaktadır. Ancak heyelana ve sel felâketine mâruz bâzı köylerin hal
kının çok fakir durumda olmaları dolayısiyle bir müddet iaşeleri yapılmakta bulundu
ğundan geçen seyeki ödeneğe nazaran 100 000 lira moksaniyle 50 000 İ r a ödenek 
teklif edilmiştin*. 
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20 Giyecek masrafları : 
Göçmen ve mültecilere pek mübrem giyecek eşyası temin edilmek üzer© geçen sene 
olduğu gibi bu sene de 10 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Tedavi masrafları : 
Göçmen ve mültecilerin hastalıklarının tedavisi için geçen sene olduğu gibi bu sene 
de 15 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Muhacir ve mültecilerin masrafları .-
İstanbul - Tuzla mevkiinde inşaasma geçen sene başlanan 1 000 kişilik göçmen misa
firhanesinin ikmali ile Ankara'da 1958 yılında başlanmış bulunan göçmen kabul ve 
yetiştirme merkezi binasının birinci kısmı inşaat bedeli, Konya - Ereğli Zengon kö
yü, Muş vilâyeti dâhilinde kurulacak 100 haneli müstakil köy, Nevşehir - Ürgüp 
merkezinde inşaasma başlanan yetiştirme merkezi, Vekâletlerarası Komisyonca göç
men iskân edilmemesine karar verilen bâzı vilâyetler merkezinde mevcut göçmenle
rin iskânla alâkaları kesilmek için yapılacak inşaat yardımı arsaları kendileri tara
fından temin olunan göçmenlere yapılacak inşaat yardımının ve bu işlerde çalışan 
teknik personel yevmiyelerinin karşılığı olarak 5 000 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

50 Başka her çeşit masraflar : * 
Heyelan, seylâp, kaya sukutu gibi tabiî âfetlere mâruz ve iskânları takarrür eden 
7 575 haneden 2 400 hanenin nakil ve iskânları ile arsa, içme suyu, iaşe ve ibate ve 
nakil masraflarına sarf edilmek üzere geçen yılki ödeneğe 12 800 000 lira ilâvesiyle 
15 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar : 
Kanunu mahsusu mucibince Toprak Kanununun B. M. Meclisince kabul elildiği l l .VI . 
1945 tarihini takiben Pazar günü Toprak Bayramı olarak kabul edilmiş olduğundan 
o gün yapılacak masraflar için geçen sene olduğu gibi 1 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. • V ' * ^ * * f ? ^ 

5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının ikinci bendi gereğince araziyi 
açma masrafları : 
Muhtaç çiftçilere dağıtılan ve göçmenlere verilen ham toprakların çiftçi kendi vasıta-
siyle açmadığından bu gibi topraklar ilk defa traktörle, açılarak ekime salih bir hale 
getirildikten sonra verilmektedir. Traktörler uzun zamandan beri çalışmakta olmaları 
dolayısiyle fazla gaz sarfiyatı olduğu gibi sık sık tamir ettirilmektedir. Akar yakıt fi
yatlarındaki artış da dikkat nazara alınarak geçen seneye nazaran 75 000 lira fazla-
siyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Satmalma ve abone : 
Umum Müdürlük ihtiyacı için kitap, mecmua ve gazetelerin satmalınması için son fi
yat artışları nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 1 500 lira fazlasiyle 1959 
yılı için 4 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Kitap, mecmua, gazete bedelleri haricinde yapılacak diğer müteferrik masraflar karşı
lığı olarak geçen seneye nazaran 500 lira fazlasiyle 1959 yılı için 1 500 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Avrupa Konseyi Yerleştirme Fonuna Hükümetimiz de iştirak etmiş bulunmaktadır. Bu 
fona iştirak hissemiz 780 000 dolardır. Bunun kargılığı Türk prası eski tesbite göre 
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2 184 262 Türk lirasıdır. Şimdiye kadar bu miktarın yarısı yani 1 102 300 lira öden
miştir. 1959 yılında ödenecek 3. taksit 195 000 dolar karşılığının ödnemesi lâzımdır. 
Ayrıca bu fondan alınmış olan 392 000 dolar borcun yapılan anlaşmaya göre taksitle
rinin 6 ayda bir ödenmesi lâzımgeldiğinden 5 taksit 16 547 dolar olan 3 taksitin karşı
lığı 49 641 doların karşılığı ve ayırca Beynelmilel Göçmen ve Mülteciler Müessesesine 
senelik hissei iştirak karşılığı olarak her sene olduğu gibi 1 000 lira tahsisat lâzımdır. 
Bu suretle bu tertibe ceman 2 210 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

457 tç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları : 
Toprak komisyonlarının çalışmalarında tatbikat sonuçlarına göre zaman zaman mer
kezde veya vilâyetlerde teknik toplantılar yapılarak tatbikattan görüş ve fikir bir
liği temin edilmektedir. Bu gibi toplantılarda yapılacak masraf karşılığı olarak geçen 
sene olduğu gibd bu sene de 2 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
Toprak tevzi komiisyonlarımn ihtiyacı bulunan harita teknik elemanlarını yetiştirmek 
üzere 1946 yılında teşkil olunan ve o zamandan beri faaliyeti devam eden Ankara'-
daki Toprak Kursunun bilûmum masrafları .karşılığıdır. Kurs tedrisatına şimdiye 
kadar Keçiören yolu üzerinde eski Ziraat Mektebinde devam edilmekte idi. Bu bi
na başka teşkilâta verilmesi dolayısiyle buradan çıkılmış ve Kocatcpe'de bulunan 
bi* apartmanın iki katı kira ile tutularak burada tedrisata başlanmıştır. Binanın se
nelik kira bedeli 14 000 liradır. Kursa bu yıl 35 - 40 lise mezunu alınmak üzere te
şebbüse geçilmiştir. Kurs yatılıdır. Kursun bir senelik masrafını karşüamak üzere ge
çen seneye nazaran 15 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Bütçede mevcut tahsisat nispetinde sarfiyat yapılmasına ve katiyen borç bırakılma-
masma âzami dikkat ve itina gösterilmektedir. Fakat iskân' işlerinin senenin her 
mevsiminde mevcudolması ve zamanında görülmesi icabetmekte olduğundan bâzan 
elde olmıyan sebeplerden dolayı cüzi bâzı masraflar ödenemiyerek zaruri olarak borç 
kalmaktadır. Bu gibi ahvalde istihkak sahibine borcun derhal ödenebilmesıni temin 
için geçen sene olduğu gibi 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

502 10 1954 - 1957 borçlan : 
1954 - 1957 seneleri zarfında tahakkuk edip ödenmiyecek düyuna kalmış borçların te
diyesi için 15 000 lira .teklif edilmiştir. 

20 1929 - 1953 yılları borçları: 
1929 - 1953 yılları arasında tahakkuk etmiş olup ödenemiyen borçların mühim bir kısmı 
tasfiye edilmiştir. Önümüzdeki yallarda bu gibi borçlar zuhur ettiği takdirde öden
mesi cihetine gidilmek üzere geçen seneye nazaran 1 500 lira noksaniyle 500 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

731 10 Arazi istimlâk bedeli : 
4753 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan toprağa muhtaç çiftçiye tevzi edilmek üzere 
istimlâk edilecek arazinin bedeli 6603 sayılı Kanun hükmü mucibince nakden ve pe
şin olarak ödeneceğinden geçen sene olduğu gibi 1959 yılı zarfında istimlâk edilecek 
arazi bedeli kargılığı olmak üzere 1 000 000 lira teklif olunmuştur. 
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6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek tahvil ve faiz kar
şılığı : 
6603 sayılı Kanunun neşrinden önce istimlâk edilen arazinin bedeline karşılık olarak 
Maliye Vekâletince verilen tahvillerin bir kısmı Amortisman Sandığınca teslim alınmış 
ise de bir kısım tahviller sahiplerinin elinde bulunmaktadır. Bu tahvillerin 960 965 
lira miktarında olduğu tahmin edilmektedir. Iklseneden beri bu maksatla bütçeye ko
nulmuş olan 300 000 lira tahsisat tahvil getiren kimse olmadığından sarf edilememiş
tir. Buna nazaran 200 000 lira noksaniyle 1959 yılı için 100 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

Optik alet ve teknik malzeme mubayaası : 
Toprak tevzi komisyonlarının optik alet ve teknik malzeme ihtiyacını karşılamak üze
re geçen sene olduğu gibi 1959 yılı için de 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Traktör grupları için alınacak traktör, pulhık, âlet vesair malzeme: . 
1. Toprak tevziatına memleketin her tarafından büyük bir hızla devam edilmekte
dir. Devlete ait boş topraklardan şimdiye kadar dağıtılan miktar 14 milyonu tecavüz 
etmiştir. Ancak bâzı bölgelerde bir kısım arazi küçük sular altında kaldığından bâzı 
yerlerde de arazi istifade edilemiyecek bir kesafette taşlarla mestur olduğundan ve 
bir kısım arazi de çalılarla kapalı bulunduğundan hiçbir suretle istifade edilememek
tedir. * • . 
2. Bu maksat için lüzumlu makinalar Zirai Donatım Kurumunca İtalya'da bir firma
ya sipariş edilmiştir. Getirtilecek bu makina ve traktörlerin satınalınabilmesi için 
600 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Toprak komisyonları nirengi ve poligon tesis her türlü malzeme vesair masrafları: 
Toprak komisyonlarınca tesis edilmekte olan poligon ve nirengi masraflarının karşı
lığı olup geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

özel fon : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi mucibince topraklan
dırılan çiftçi vatandaşlara kuracakları işletmenin yapı ve tesisini yapmak ve işletmesini 
sağlamak üzere yıllık işletme ve kuruluş onarma kredisi verilmektedir, özel fondaki pa
ranın kifayetsizliği dolay isiyle şimdiye kadar çiftçi vantadşlara yıllık işletme kredisi 
olarak 300 lira verilmektedir. Bugünkü malzeme ve eşya bedellerinin yüksekliği karşısında 
verilen bu paranın maksadı teminden çok uzak olduğu aşikâr bulunmaktadır. Bir senede 
topraklandırılan 30 - 40 bin çiftçi ailesinden ancak % 40 ına bu kredi yardımı yapıl
maktadır. Biraz varlık sahibi olan çiftçilere bu yardım yapılmamaktadır. 1959 yılından 
itibaren muhtaç çiftçi vatandaşlara yıllık işletme kredisi miktarının hiç olmazsa bir 
miktar yükseltilmesi düşünülmekte olduğundan geçen yılki ödeneğe nazaran 950 000 lira 
ilâvesiyle 1 900 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
özel fon zararı : 
Topraksız çiftçiye dağıtılan arazi bedellerinin 20 senede taksitle tahsili ve bu paranın 
hesabının tutulması vazifesi 4753 sayılı Kanun hükümlerine göre Ziraat Bankasına ve
rilmiştir. Bankaya verilen bu işlerin ifası için lüzum görülen servis ve kadroları İmar 
ve İskân Vekâletinin ve Maliye Vekâletinin muvafakati ile banka kadrolarına ilâvesi 
kanunda kabul edilmiştir. Bu ilâve edilen servis ve kadroların aylık ücretleri ve büro
nun masrafları özel fondan ödenir, Banka bu işler için yıllık ayrı hesap tutar ve bir 
bilanço yapar bu bilançonun zarar gösterdiği yıllarda bu zararın Devletçe bütçeye konacak 
tahsisatla ödenmesi lâzımdır. Ziraat Bankasından alman ve özel fonun büro masraflarına 
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taallûk eden 1957 yılı bilançosunda 104 822 lira zarar olduğu görülmüştür. Bankanın 
gösterdiği masraf meyamnda merkez \re şubelerinde çalıştırılmakta olan.memurların bir 
yıllık ücretleri ve büronun umumi masraf lanndan başka en mühim çiftçinin arazi bor
cunu vâdesinden evvel ödenmemiş olması dolayısiyle % 5 iskontoya tâbi tutulması yüzün
den husule gelen 118 913 lira gibi mühim bir azalma mevcudolmasıdır. Bu vâdeden evvel 
ödeme keyfiyeti olmamış olsa idi mevzuubahis zarar husule gelmiyecekti. Bu itibarla 
bankaca yapılan bilançoya göre teklif olunan 104 822 lira zararın 4753 sayılı Kanunun 
51 nci maddesi mucibinee ödenmek üzere 1959 bütçesine konulması lâzımgelmektedir. 

Motorlu nakil vasıtaları 

Aded Cinsi Kullanıldığı yer 

17 Kamyonet Toprak ve iskân Umum Müdür-
(Jeep) lüğü Teşkilâtı ihtiyaeı için : 

Toprak Komisyonlarının nakil vasıtası olmadan çalışmalarına imkân bulunulmamaktadır. 
Umum Müdürlüğün ilk kuruluş yıllarında alman nakil vasıtaları halen çalıştırılmakta olup bun
lara verilen tamir parası yenisinin bedelini aşmakta benzin ve yağ sarfiyatları da çok fazladır. 
Toprak tevzi işlerinin programına göre aksamadan yürütülmesi için vasıtaların daimî surette iş
ler bir halde bulunması şarttır. Aksi takdimde memleketimizin ve çiftçimizin en mühim ana dâva
larından birini teşkil eden bu işin geri kalması tehlikesi ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Bu 
itibarla komisyonlar için 1959 yılında hiç olmazsa 30 aded kamyonetin satmalmması zaruri görül
mektedir. îskân Teşkilâtında yalnız 14 vilâyette vasıtası mevcuttur. Umum Müdürlüğün îmar ve 
îskân Vekâletine bağlanması dolayısiyle iş hacmiMnemleket çapında genişleme istidadı göstermek
tedir. 1959 da 11 iskân müdürlüğünün vasıtası temin olunduğu takdirde 25 vilâyet iskân müdürlü
ğünün birer vasıtası olacaktır. Bu suretle köylerde yapılacak işlerin takip ve intacı kolaylaşmış 
olacak ve işe sürat verilecektir. Tabiî âfetlere mâruz köylerin evlerinin inşası için 10 bölgede ku
rulacak inşa şantiyeleri için birer aded kamyonet ile her şantiyeye altı aded kamyon ihtiyacı dik
kate alındığı takdirde 10 şantiye için 60 kamyona ihtiyaç olacaktır. Bu vasıtalardan hiç olmazsa 
bir kısmının mubayaasının temini bakımından .1959 yılı bütçesine 500 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 
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Hükümetin Varidat Bütçesi Esbabı Mucibesi 

Gelir Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

* 1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

260 000 000 
270 000 000 
360 000 000 
485 000 000 
620 000 000 
775 000 000 
960 000 000 

l 150 000 000 

1958 tahsilatı 

957 796 878 
933 225 123 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

ilk 7 ayUk 857 796 878 
» 8 » 933 225 123 

Tahsilat 

209 204 232 
299 809 773 
394 642 334 
532 077 295 
656 314 070 
840 684 978 
972 335 955 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

695 165 411 
755 897 380 

* 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

4-
+ 
4-

t + 
4-

Fark 

50 795 768 
29 809 773 
34 642 334 
47 077 295 
36 314 070 
65 684 978 
12 335 955 

Artış, eksiliş 

+ 
4-

farkı 

162 631 467 
177 327 743 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
4- 43,30 
4 31,63 
4- 34,82 
-t- 23,34 
4- 28,09 
+ 15,65 

Değişme 
nispeti 

+ 23,39 
4- 23,45 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

277 170 544 
216 438 575 

1134 967 422 4-
1149 663 696 + i 

eksiliş tahmin 

64 830 190 1199 797 612 
50 754 845 12004İ8 543 

Düşünceler : ' 

Gelir Vergisinden 1958 malî yılı sonuna kadar 1 milyar 200 milyon lira tahsil edilebilece&i an
laşılmaktadır. Mükellef adedinde ve gelirlerde vâki artışlar, konjonktürün seyri, âmme sektörün
de çalışan memur ve müstahdemlerle emeklilerin maaş ve ücretlerinde yapılması derpiş olunan 
yükseltmcür ve vergi hasılatına müessir diğer hususlar nazarı itibara alınarak 1959 malî yılında 
Gelir Vergisinden 1 milyar 500 milyon lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

1 500 000 000 
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Kurumlar Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

30 000 000 
32 000 000 
70 000 000 
90 000 000 

110 000 000 
120 000 000 
132 000 000 
145 000 000 

• 

1958 tahsilatı 

121 218 613 
123 132 150 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 121 218 613 
» 8 . » 123 132 150 

Düşünceler : 

Tahsilat 

25 996 068 
50 554 735 
76 778 649 
77 004 026 
79 383 803 

129 641 280 
135 245 267 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

127 418 461 
129 016 652 

Evvelki yıldan 

$on 5 aylilv 
» 4 » 

— 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

Fark 

4 003 
18 544 

6 778 
12 995 
30 616 

9 641 
3 245 

932 
735 
649 
974 
197 
280 
267 

Artış, eksiliş 

__ 
— 

Yıl! 

farkı 

6 199 
5 884 

ığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

7 826 806 
6 228 615 

129 
129 

045 419 
360 765 

848 
502 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-h 

— 

Artış 

— 

nispeti 

— 
94,47 
51,87 

0,29 
3,09 

63,30 
4,32 

%= 
Değişme 
nispeti 

4,86 
4,56 

veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

380 382 128 665 037 
284 024 129 076 741 

Bu vergiden 1958 malî yılı zarfında 147 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. Tahsi
latın ve konjonktürün seyri ile mükellef adedindeki artış nazara alınmak suretiyle bu vergi ha
sılatının 1959 malî yılında 160 milyon liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin 4eklifi : 

160 000 000 



- 3 2 5 -
Binalardan aUnan Savunma Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

• 1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık ' 
» 8 » 

Tahmin 

4 750 000 
5 250 000 
6 100 000 
7 000 000 
7 000 000 

12 000 000 
12 500 000 
15 000 000 

1958 tahsilatı 

9 653 896 
11 169 685 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

tik 7 aylık 9 653 896 
» 8 » 11 169 685 

Dû§ünceler : 

Tahsilat 

4 951 255 
5 539 063 
6 198 539 
7 829 618 
9 489 220 

10 653 057 
12 537 994 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

7 578 093 
9 186 244 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

201 255 
289 063 
98 539 

829 618 
2 489 220 
1 346 943 

37 994 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

.2 075 803 
1 983 441 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 11,87 
+ 11,90 
+ 26,31 , 
+ 21,19 
4- 12,26 
+ 17,69 

Değişme 
nispeti 

+ 27,39 
+ 21,59 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

4 959 901 
3 351 750 

14 613 797 + 
14 521 435 + 

-

eksiliş tahmin 

1 358 516 15 972 313 
723 642 15 245 077 

1958 malî yılı sonuna kadar bu vergiden yapılacak tahsilatın 15 milyon lirayı bulabileceği an
laşılmaktadır. Son yıllarda inşa olunan ticarethane ve müesseselerle 1959 başından, itibaren yeni
den mükellefiyete girecek binaların sayısı nazarı itibara alınmak suretiyle, 1959 malî yılı tahmini 
17 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi 

17 000 000 
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Hayvanlar Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

'İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

23 500 000 
28 000 000 
30 500 000 
29 000 000 
32 000 000 
30 000 000 
30 500 000 
31 000 000 

1958 tahsilatı 

29 774 675 
30 922 586 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 29 774 675 
» 8 » 30 922 586 

Tahsilat 

26 649 116 
28 074 662 
28 450 466 
28 006 459 
28 255 359 
29 865 595 
30 749 387 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

28 204 915 
29 165 515 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
-f 

Fark 

3 149 116 
74 662 

2 049 534 
993 541 

3 744 641 
134 405 
249 387 

A^rtış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

1 569 760 
1 757 071 

Yıllık, değ işnıe 
nispeti 

+ 
-f 
— 
-t 
+ -f 

— 
5,34 
1,33 
1,58 
0,88 
5,69 
2,95 

Değişme 
nispeti 

.+ 
-f 

Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat 

2 544 472 
1 583 872 

32 
32 

319 147 -f 
506 458 + 

eksiliş 

141 472 
95 349 

5,56 
6,02 

Otomatik 
tahmin 

! 32 460 619 
> 32 601 807 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve vergi şümulüne giren hayvan adedi göz önünde tutularak 1959 malî yılında 
bu vergiden 32 milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

32 000 000 
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Vsrasait ve İntikal Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yüı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

2 600 000 
3 200 000 
3 500 000 
4 000 000 
7 000 000 

12 000 000 
42 000 000 
35 000 000 

1958 tahsilatı 

6 814 020 
7 735 340 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

tlk7.ayhlk 6 814 020 
» 8. » 7 735 340 

Tahsilat 

2 875 930 
3 279 538 
4 225 280 
6 345 134 
7 484 575 

10 058 780 
12 526 838 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

6 732 749 
7 505 789 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

4-
+ 
4-
•+ 
+ 
— 
— 

Fark 

275 930 
79 536 

725 280 
2 345 134 

484 575 
1 941 220 

29 473 162 

Artış, eksiliş 

'4-
_L 

farkı 

81 271 
229 551 

Yıllık değişme 
nispeti 

4- — 
4- 14,03 
+ 28,83 
4- 50,17 
-f 17,95 
+ 34,39 
4- 24,53 

Değişme 
nispeti 

4- 1,20 
4- 3,05 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

5 794 089 
5 021 049 

12 
12 

608 109 + 
756 389 -f 

-eksiliş tahmin 

69 529 12 677 638 
153 141 12 909 530 

Düşünceler : 
1 . 3 . 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6935 sayılı Kanuna tevfikan, gayrinıenkullere ait ver

gi matrahının tesbi tinde tahrir irat veya kıymeti yerine cari değerlerinin esas tutulduğu mal^m.-
dur. Verginin 1957 ve 1958 yıllarında beklenilen gelişmeyi gösterememesi ve Yüksek Mecliste 
tetkik edilmekte bulunan yeni Veraset Vergisi tasarısında muafiyet hadlerinin eskisine naşaran 
çok yüksek ve vergi nispetlerinin ise daha düşük tutulmuş olması gibi hususlar nazarı itibara alı
narak 1959 tahmini, geçen seneye nazaran 20 milyon noksaniyle 15 milyon lira olarak tesbit olun
muştur. 

Hükümetin teklifi : 

15 000 000 



Mukayese tablosu 
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Hususi otomobil Vergili 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahmin 

_ 

9 000 000 
10 000 000 

Tahsilat 

8 334 790 -

Yıllık değişme 
Fark nispeti 

665 210 — 

Tahsilat farkları : 

Devreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş 

1958 tahsilatı tahsilatı farkı 

İlk 7 aylık 6 016 340 
6 374 130 

Değişme 
nispeti 

5 242 994 + 
5 525 444 + 

773 346 + 
848 686 -f 

14,75 
15,35 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 

ilâve edilen edilen tahsilat -eksiliş 

ilik 7 ayılık 
» 8 » 

6 016 340 Son 5 aylık 
6 374 130 » 4 » 

3 091 796 
2 809 346 

9 108 136 + 
& 183 476 -f 

456 039 
431 234 

Otomatik 
tahmin 

9 '564 175 
9 '614 710 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri, otomobil sayısı ve otomobil modellerinin vergi hâsılasına tesirleri göz önünde 
bulundurularak bu vergiden 1959 yılında 10 milyon lira hâsıla sağlanacağı hesaplanmıştır. 

t Hükümetin teklifi : 

10 000 000 
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Mülga İrat re Servet vergileri artıkları 

Mukayese tablosu : 

Bütçe Yıllık değişme 
Yılı Tahmin * Tahsilat Fark nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

31 500 000 
18 500 000 
5 000 000 
4 000 000 
10 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

35 304 020 
7 984 185 
5 514 492 
3 562 330 
2 138 663 
1 240 522 
3 783 728 

+ 
— • 
+ 
— 
— 
— 
— 

3 804 020 
10 515 815 —. 

514 492 — 
437 670 — 

7 861 337 — 
3 759 478 — 
1 216 272 + 

— 
442,17 
44,78 
54,80 
66,56 
72,40 
305,01 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 7 aylık 1 272 879 2 402 642 — 1 129 763 — 47,02 
» 8 » 1 516 015 2 752 071 — 1 236 056 — 44,91 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilata ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îl)k7ayUk 1 272 879 Son5aybk 1 381 086 2 653 965 — 649 386 2 004 579 
» 8 » 1 516 015 » 4 » 1 031 057 2 547 672 — 463 317 2 084 355 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve mülga irat ve servet vergilerine ait bakaya miktarı nazarı itibara alınarak 
1959 malî yılında 2 milyon lira tahsil edilebileceği neticesine varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : 

2 000 000 
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İthalde alınan İstihsal Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıl* 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları ; 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmine esas olan 1 

(•) 
t> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tahmin 

148 400 000 
198 000 000 
235 000 000 
227 000 000 
230 000 000 
245 000 000 
250 000 000 
210 000 000 

1958 tahsilatı 

111 754 700 
142 872 691 

hesaplar ; 

Devreler 1958 tahsilatı 

$lk7ayWk 111 754 700 
» 8 » 142 872 mi 

Tahsilat 

182 981 179 
225 517 973 
220 936 657 
200 787 010 
21S 251 446 
170 063 408 
175 083 210 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

92 333 295 
107 105 909 

Evvelki yıldan 

!Son 5 aylık 
» 4 n> 

-f 

-4-

— 
— 
— 
— 
T ~ 

Fark 

34 581 179 
27 517 973 
14 063 343 
26 212 990 
17 748 554 
74 936 592 
74 916 790 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

19 421 405 
35 766 782 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 23,24 
— 2,07 
— 10,03 
+ 5,70 
— 24,80 
+ 2,95 

Değişme 
nispeti 

+ 21,03 
+ 33,39 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

82 749 915 
67 977 301 

194 504 615 -f 
210 849 992 + : 

•eksiliş tahmin 

17 402 307 211 906 922 
22 697 620 233 547 612 

Düşünceler : 

1959 yılına ait tahminî ithalât hacmi ile primli döviz kurlarına müstenit ithalât kıymeti göz 
önünde tutularak 1959 malî yılında bu vergiden 780 milyon liralık gelir sağlanabileceği neticesi
ne varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : 

780 000 000 

(*) Bu miktarlar İthalât Muamele Vergisi ile kahveden alınan İstihlâk 
Vergisi yekûnuna tekabül etmektedir. 
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Dâhilde alınan istihsal Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yık 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 > 

Tahmin Tahsilat 

(*) 117 320 000 (#) 132 597 752 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

135 280 000 
211 000 000 
237 500 000 
279 000 000 
353 800 000 
370 000 000 
470 000 000 

1958 tahsilatı 

254 548 919 
288 907 026 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

tik 7 aylık 254 548 919 
» 8 » 288 907 026 

Son 5 aylık 
> 4 » 

» 162 429 783 
» 187 793 724 
» 22C 067 466 
» 282 882 965 
» 343 200 987 

357 650 124 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

190 901 145 
22P 086 260 

• i 

Evvelki yıldan 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 

Far\ 

15 277 752 
27 149 783 
23 206 276 
17 432 534 
3 882 965 

10 599 013 
12 349 876 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

63 647 774 
62 820 766 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 
-f 
+ 

+ 
+ 

Yıllığa irca Artış 
ilâve edilen edilen tahsilat 

166 748 979 
131 563 864 

nispeti 

— 
22,49 
15,61 
17,18 
28,54 
21,32 
4,21 

Değişme 
nispeti 

33,34 
27,78 

veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

421 297 898 + 55 594 109 476 892 007 
420 470 890 + 36 548 441 457 019 331 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve istihsal hacmmdaki gelişme nazarı itibara alınmak suretiyle, dâhilde alman 
îstihs.al Vergisinden 1959 yılında sağlanacak gelir 580 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi 

580 000 000 

(*)' Bu miktarlar İmalât Muamele Vergisi üe kibritten alınan İstihlâk, 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk, Bira, Tabiî köpüren Şarap ve Viski İstihlâk 
Vergileri yekûnuna tekabül etmektedir. 
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Akar yakıtlardan alman îstihsal Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

(*) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tahmin 

37 000 000 
76 000 000 

100 000 000 
103 000 000 
11,6 000 000 
136 000 000 
130 000 000 
145 000 000 

1958 tahsilatı 

68 999 467 
71 771 125 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

îlk 7 aylık 68 999 467 
» 8 » 71 771 125 

Tahsilat 

34 352 309 
81 384 384 
89 865 854 

100 618 205 
97 928 037 
96 460 798 

135 696 994 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

59 740 962 
74 138 309 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Fark 

— 2 647 691 
+ 5 384 384 
— 10 134 146 
— 2 381 795 
- - 18 071 963 
— 39 539 202 
+ 5 696 994 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 9 258 505 
— 2 367 184 

Yıllık değişme 
nispeti 

— „ 

+ 236,91 
-t- 10,42 
+ 11,96 
— 2,74 
— 1,52 
+ 40,67 

Değişme 
nispeti 

+ 15,49 
— 3,19 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen • edilen tahsilat 

75 956 032 
61 558 685 

144 955 499 + 
133 329 810 -~ 

•eksiliş tahmin 

11 765 589 156 721 088 
1 963 722 131 366 088 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri, akar yakıt ithalâtı ve dahilî istihsal gibi hususlar göz önünde tutularak, is
tihsal Vergisinden 1959 yılında yapılacak tahsilatın 150 milyon lirayı bulabileceği tahmin edilmiş
tir. 

Hükümetin teklifi : 

150 000 000 

(*) Bu miktar akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi ile Ham Petrol İstihlâk 
Vergisi yekûnuna tekabül etmektedir. 
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Mukayese tablosu : 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 7 aylık 83 191 374 Son 5 aylık 56 968 392 140 159 766 + 20 605 467 160 765 233 
» 8 » 103 438 302 » 4 » 42 705 920 146 144 222 + 15 912 225 162 056 447 

Dü§ünceler : 

Tahsilatın seyri ve vergi hasılasına müessir diğer iktisadi ve malî faktörler de nazarı itibara 
alınarak 1959 tahmini 215 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Yıllık değişme 
Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

18 000 000 
24 000 000 
35 000 000 
38 000 000 
55 000 000 
100 000 000 
141 000 000 
145 000 000 

22 464 977 
27 942 456 
32 604 480 
45 674 723 
61 620 393 
95 109 194 
118 062 002 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
— 

4 464 977 
3 942 456 
2 395 520 
7 674 723 
6 620 393 
4 890 806 
22 937 998 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-

— 
24,38 
16,68 
40,08 
34,91 
54,34 
24,13 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

83 191 374 61 093 610 4- 22 097 764 4- 36,17 
103 438 302 75 356 082 + 28 082 220 4- 37,26 

Hükümetin teklifi : 

215 000 000 
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Nakliyat Vergigi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 3* 

Tahmin 

16 300 000 
17 000 000 
20 000 000 
25 000 000 
28 000 000 
40 000 000 
45 000 000 
60 000 000 

1958 tahsilatı 

33 921 847 
41 475 663 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilata 

îlk 7 aylık 33 921 847 
» 8 » 41 475 663 

Tahsilat 

16 020 225 
18 581 201 
21 802 337 
25 399 017 
31 889 093 
34 568 288 
51 897 204 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

26 256 729 
31 638 116 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
4 
4 
4 
— 
4 

Fark 

279 775 
1 581 201 
1 802 337 

399 017 
3 889 093 
5 431 712 
6 897 204 

Ajrtış, eksiliş 

4 
4 

farkı 

7 665 118 
9 837 547 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 15,98 
4- 17,33 
4 16,49 
4 25,55 
4 8,40 
4 50,12 

Değişme 
nispeti 

4 29,19 
4 31,09 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

25 640 475 
20 259 088 

59 562 322 4-
61 734 751 4-

eksiliş tahmin 

7 484 454 67 046 776 
6 298 550 68 033 301 

Dû$ûnceler : 

Tahsilatın seyri, vergi hâsılatını artıncı diğer âmiller ve başlıca nakliye işletmelerinden alman 
bilgiler göz önünde tutularak Nakliyat Vergisinden 1959 yılı içinde 90 milyon liralık gelir sağla
nabileceği tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

90 000 000 
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PTT Hizmetleri Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

3 750 000 
4 000 000 
5 000 000 
6 000 000 

11 000 000 
13 000 000 
15 000 000 
15 000 000 

1958 tahsilatı 

9 552 678 
10 606 669 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

jlk 7 aylık 9 552 678 
»8 » 10 606 669 

Tahsilat 

4 054 146 
4 714 220 
3 743 628 
7 099 762 

10 560 338 
9 039 823 

13 327 507 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

6 425 483 
8 370 432 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
— 

Fark 

304 146 
714 220 

1 256 372 
1 099 762 

439 662 
3 960 177 
1 672 493 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

3 127 195 
2 236 237 

Yıllık değişme 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

+ 
+ 

Yıllığa irca Artış 
ilâve edilen edilen tahsilat 

6 902 024 
4 957 075 

16 454 702 + 
15 563 744 + 

nispeti 

— 
16,28 -
25,92 
89,64 
47,74 
16,82 
47,43 

Değişme 
nispeti 

48,66 
26,71 

veya Otomatik 
-eksiliş tahmin 

3 358 524 19 813 226 
1 324 034 16 887 778 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve muhabere hacmındaki artışlar göz önünde tutularak, 
18 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

1959 malî yılında 

Hükümetin teklifi : 

18 000 000 
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Gümrük Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları t 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

140 000 000 
170 000 000 
180 000 000 
262 000 000 
270 000 000 
290 000 000 
220 000 000 
200 000,000 

1958 tahsilatı 

105 320 512 
127 186 030 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

îlk 7 aylık 105 320 512 
» 8 » 127 186 030 

Tahsilat 

159 560 718 
191 565 182 
203 025 295 
214 217 522 
247 026 913 
193 957 303 
187 515 714 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

99 866 868 
113 903 043 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
•» 4 » 

ilâve edilen < 

87 648 846 
73 612 671 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 

Fark 

19 560 718 
21 565 182 
23 025 295 
47 782 478 
22 973 087 
96 042 697 
32 484 286 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

5 453 644 
13 282 987 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

+ 
+ 

Yıllığa irca Artış 
îdilen tahsilat 

192 
200 

969 358 + 
798 701 + 

nispeti 

— 
20,05 
5,98 
5,51 

15,31 
27,36 
3,43 

Değişme 
nispeti 

5,46 
11,66 

veya Otomatik 
•eksiliş tahmin 

4 785 626 197 754 984 
8 583 237 209 381 938 

Düşünceler : •••.••>••.•->•.. 

1959 yılma ait tahminî ithalât hacmi ile primli döviz kurlarına müstenit-ithalât kıymeti esas 
tutulmak suretiyle, Gümrük Vergisinden 1959 malî yılında 700 milyon liralık gelir sağlanabile
ceği neticesine varılmıştır. 

EüJcümetin teklifi : 

700 000 000 



— 337 — 
Şeker İstihlâk Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

130 591 000 
110 000 000 
155 000 000 
160 000 000 
215 000 000 
245 000 000 
250 000 000 
250 000 000 

1958 tahsilatı 

131 892 165 
133 907 638 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilata 

îlk 7 aylık 131 892 165 
» 8 » 133 907 638 

Tahsilat . 

124 702 498 
137 573 596 
143 694 205 
151 406 585 
139 844 316 
222 865 033 
241 720 193 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

119 738 506 
138 938 821 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Fark 

— 5 888 502 
+ 27 573 596 
— 11 305 795 
— 8 593 415 
— 75 155 684 
— 22 134 967 
— 8 279 807 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 12 153 659 
— 5 031 183 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 10,32 
+ 4,44 
+ 5,36 
— 8,26 
+ 59,36 
+ 8,46 

Değişme 
nispeti 

+ 10,15 
— 3,62 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

121 981 687 
102 781 372 

253 873 852 + : 
236 689 010 — 

•eksiliş tahmin 

12 381 141 266 254 993 
3 720 685 232 968 325 

Düşünceler : 

İstihsal ve istihlâk hacmi nazarı itibara alınmak suretiyle bu vergiden 1959 malî yılında 300 
milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

300 000 000 



Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

110 000 000 
106 000 000 
124 500 000 
127 000 000 
159 400 000 
179 700 000 
199 500 000 
258 450 300 

1958 tahsilatı 

154 073 695 
168 460 622 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

îlk 7 aylık 154 073 695 
> 8 » ' i68 460 622 

Düşünceler : 

Tahsilat 

97 797 239 
103 823 790 
128 191 908 
129 746 275 
168 732 988 
188 391 844 
202 236 807 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

120 475 018 
139 057 243 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

12 202 762 
2 176 210 
3 691 908 
2 746 275 
9 332 988 
8 691 844 
2 736 807 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

33 598 677 
29 403 379 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 6,16 
+ 23,47 
+ 1,21 
+ 30,04 
+ 11,65 
+ 7,34 

Değişme 
nispeti 

4- 27,88 
+ 21,14 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

81 761 789 
63 179 564 

235 
231 

eksiliş tahmin 

835 484 + 22 795 186 258 630 670 
640 186 4- 13 356 159 244 996 345 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinde açıklandığı veçhile bu gelirden 1959 malî yılında 
342 315 980 lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 1958 yılı hasılat fazlasından Millî Müdafaa Vergisine 
taallûk eden 5 684 020 liranın ilâvesiyle 1959 malî yılında bu gelirden 348 milyon lira tahsilat 
yapılacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

348 000 000 



Mülga Vasıtalı Vergiler artıkları 

Mukayese tablosu : 

Bütçe 
Yılı Tahmin Tahsilat 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (*) 50 000 (•) 105 747 
1957 5 000 000 75 312 588 
1958 10 000 000 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 2 890 814 77 348 824 — 74 458 010 — 96,65 
» 8 » 8 649 651 73 249 031 — 64 599 380 — 88,19 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 7 aylık 2 890 814 Son 5 aylık — 2 890 814 — 2 890 814 
» 8 » 8 649 651 » 4 > 2 063 557 10 713 208 — 1 819 850 8 893 358 

Düşünceler : 

Bakaye miktarının her sene biraz daha azalmakta bulunması göz önünde tutularak bu kay
naktan sağlanabilecek gelir miktarı 5 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

S 000 000 

Yıllık değişme 
Fark nispeti 

+ 55 747 
+ 70 312 588 

(*) Bu miktara sair kaldirümiş vergiler arhklan dâhü edilmiştir. 



- . 340 — 
Sefineler Resmi 

Mukayese tablosu : 

Bütçe Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

180 000 
130 000 
250 000 
200 000 
200 000 
300 000 
500 000 
500 000 

Tahsilat farkları ; 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 202 379 184 164 + 18 215 + 9,89 
» 8 » 233 980 204 087 + 29 893 + 14,64 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

ilk 7 aylık 202 379 Son 5 aylık 457 561 659 940 + 45 252 
» 8 » 233 980 » 4 » 437 638 671 618 + 64 070 

Düşünceler : 

1959 malî yılı zarfında 500 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

176 413 — 3 587 — 
215 435 + 85 435 + 22,11 
211 535 — 38 465 — 1,84 
383 698 + 183 698 + 81,38 
234 828 -f 34 828 —• 63,39 
961 062 + 661 062 + 309,24 
641 725 -i- 141 725 — 49,76 

Otomatik 
tahmin 

705 192 
735 688 

Hükümetin teklifi : 

500 000 



— 341 — 
Damga Resmi 

Mukayese tablosu : 

Bütçe Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

35 250 000 
42 000 000 
62 000 000 
72 000 000 
İÎO 000 000 
110 000 000 
170 000 000 
175 000 000 

39 827 296 
50 094 389 
59 843 391 
74 365 593 
84 424 711 
84 093 821 
154 195 556 

+ + 
— 
+ 
— 
— 
— 

4 577 296 
8 094 389' 
2 156 609 
2 365 593 
25 575 289 
25 906 179 
15 804 444 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

— 
25,77 
19,46 
24,26 
13,52 
0,39 
83,36 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl A^tış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 7 aylık 101 699 976 85 571 738 4- 16 128 238 + 18,84 
» 8 » 115 976 105 99 052 722 + 16 923 383 + 17,08 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat •eksiliş tahmin 

îlk 7 aylık 101 699 976 Son 5 aylık 68 623 818 170 323 794 + 12 928 727 183 252 521 
» 8 » 115 976 105 » 4 » 55 142 834 171 118 9 3 9 + 9 418 396 180 537 335 

' Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve geliri artırıcı mahiyetteki faktörler nazarı itibara alınarak Damga Res
minden 1959 malî yılında 215 milyon lira tahsil edilebileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin, teklifi : 

215 000 000 



— 342 — 
Tayyare Eesmi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

3 920 000 
2 240 000 

. 2 700 000 
3 500 000 
4 000 000 
5 000 000 
4 000 000 
6 500 000 

1958 tahsilatı 

4 032 885 
4 085 526 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

Hk 7 aylik 4 032 885 
» 8 » 4 085 526 

Tahsilat 

2 208 641 
2 622 749 
3 115 459 
3 322 320 
4 499 835 
4 244 152 
5 668 275 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

2 781 586 
3 177 927 

Evvelki yıldan 

Son 5 aıylıık 
» 4 » 

__ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

• Fark 

1 711 359 
382 749 
415 459 
177 680 
499 835 
755 848 

1 668 275 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

1 251 299 
907 599 

Yıllık değişmt 
nispeti 

+ 18,74 
+ 18,78 
+ 6,63 
+ 35,44 
— 6,02 
+ 83,55 

Değişme 
nispeti 

+ 44,98 
+ 28,55 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

2 886 689 
2 490 348 

6 919 574 + 
6 575 874 + 

eksiliş tahmin 

1 298 432 8 218 006 
710 994 7 286 868 

Düşünceler : 

1958 Tahsilatının seyri ve hâsılatı artırıcı mahiyetteki yeni âmiller 
1959 malî yılı tahmini 9 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

nazarı itibara alınarak 

9 000 000 



— 343 —. 
Gümrüklerde kullanılan kâğıtları yapıştırma Savunma pulu 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

300 000 
490 000 
500 000 
400 000 
350 000 
350 000 
300 000 
400 000 

1958 tahsilatı 

149 037 
122 301 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 149 037 
» 8 » 122 301, 

Tahsilat 

433 998 
465 212 
404 042 
373 169 
348 379 
287 471 
377 829 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

259 265 
275 986 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 > 

Fark 

+ 133 998 
— 24 788 
— 95 958 
— 26 831 
— 1 621 
— 62 529 
+ 77 829 

Artış, eksiliş 
farkı 

— 110 228 
— 153 685 

' 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 7,19 
— 15.13 
— 8,28 
- 7,11 
— 21,18 
4- 31,43 

Değişme 
nispeti 

— 42,51 
— 55,68 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

118 564 
101 843 

267 601 — 
224 144 — 

eksiliş tahmin 

50 401 217 200 
56 756 167 388 

Dügûnceler : 

Bu kaynaktan 1959 malî yılında 400 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

400 000 



Mukayese tablosu 

— 344 — 
Hayvan sağlık Zabıta Resmi 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

100 000 
120 000 
100 000 
100 000 
80 000 
80 000 
80 000 
50 000 

1958 tahsilatı 

20 497 
25 000 

Tahsilat 

118 293 
113 837 
155 758 
54 276 
69 199 
50 703 
47 058 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

26 140 
31 481 

+ 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 

Fark 

18 293 
6 163 

55 758 
45 724 
10 801 
29 297 
32 942 

Artış, eksiliş 

— 
— 

farkı 

5 643 
6 481 

Yıllık değişme 

— 
+ 
— 
+ 
— 
— 

~_ 

nispeti 

3,91 
36,82 

186,97 
27,49 
36,47 
7,74 

Değişme 
nispeti 

21,58 
20,58 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 

ilâve edilen edilen tahsilat 'eksiliş 
Otomatik 

tahmin 

tik 7 aylık 20 497 ıSon 5 aylık 
25 000 » 4 » 

20 918 
15 577 

41 415 — 
40 577 — 

4 514 
3 205 

36 901 
37 372 

Düşünceler : 

1959 malî yılı içinde Hayvan Sağlık Zabıta Resminden 40 bin lira gelir sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

40 000 



— 345 — 
Trafik Resimleri 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık, 
» 8 » 

. Tahmin 

— 
4 000 000 
7 000 000 

10 000 000 
16 000 000 

1958 tahsilatı 

12 481 257 
13 349 904 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilata 

ilk 7 aylık 12 481 257 
» 8 » 13 349 904 

Tahsilat 

^ 

67 591 
5 502 321 
7 701 749 

10 600 815 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

7 994 979 
8 487 947 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Fark 

+ 67 591 
+ 1 502 321 
+ 701 749 
+ 600 815 

Artış, eksiliş 
farkı 

-+- 4 486 278 
+ 4 861 957 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
— 

-f 39,97 
+ 37,64 

Değişme 
nispeti 

+ 56,11 
4- 57,28 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

•2 605 836 
2 112 868 

15 087 093 + 
15 462 772 + 

•eksiliş tahmin 

1 462 134 16 549 227 
1 210 250 16 673 022 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri göz önünde tutularak 1959 tahmini 16 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

16 000 000 



— 346 — 
Tapu Hardan 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 > 

Tahmin 

12 500 000 
38 500 000 
27 500 000 
46 000 000 
55 000 000 
72 000 000 
50 000 000 
72 000 000 

1958 tahsilatı 

56 342 019 
62 661 018 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

Hk7ayJıik 56 342 019 
» 8 » 62 661 018 

E 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

15 343 303 
23 596 433 
31 869 341 
41 736 033 
47 582 231 
48 415 097 
69 774 078 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

37 774 965 
43 372 258 

ivvelki yıldan 

4-
— 
+ 

„ 

— 
~_ 
4-

Yıllık değişme 
Fark nispeti 

2 843 303 — 
14 903 567 + 53,78 
4 369 341 + 35,05 
4 263 967 4- 30,95 
7 417 769 4- 14,00 

23 584 903 4- 1,75 
19 774 078 + 44,11 

Artış, eksiliş Değişme 

4-
4-

farkı , nispeti 

18 567 054 4- 49,15 
19 288 760 4 44,47 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

31 999 113 
26 401 820 

88 341 132 4- 15 727 564 104 068 696 
89 062 838 4- 11 740 889 100 903 727 

Düşünceler : 

1959 yılının tahsilatın seyrine tesir edebilecek şartları nazarı itibara alınarak, bu kaynaktan 
80 milyon liralık gelir sağlanabileceği neticesine varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : 

80 000 000 



— 347 — 
Mahkeme Harçları 

Mukayese tablosu 
Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 3> 

Tahmin 

6 000 000 
18 000 000 
16 000 000 
23 000 000 
24 000 000 
32 000 000 
33 000 000 . 
32 000 000 

1958 tahsilatı 

17 778 291 
20 438 516 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

Îlk7aıybk 17 778 291 
» 8 » 20 438 f>16 

Dü§ünceUr : 

Tahsilat 

7 403 398 
14 238 469 
17 850 791 
20 600 234 
25 158 102 
28 201 266 
29 919 414 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

16 893 395 
18 932 859 

Evvelki yıldan 

öonS aylık 
» 4 » 

4-
— 
4-
— 
4-
— 
— 

Fark 

1 403 398 
3 761 531 
1 850 791 
2 399 766 
1 158 102 
3 798 734 
3 080 586 

Artış, eksiliş 

4-
4-

farkı 

884 896 
1 505 657 

Yıllık değişme 
nispeti 

4- 92,32 
-f 25,37 
4- 15,40 
4- 22,12 
+ 12,09 
4- 6,09 

Değişme 
nispeti 

4- 5,23 
4- 7,95 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

13 026 019 
10 986 555 

30 804 310 4-
31 425 071 4-

«ksiliş tahmin 

681 260 31 485 570 
873 431 32 298 502 

Tahsilatın seyri göz önünde tutularak Mahkeme Borclanndan 1959 malî yılında 33 milyon lira 
tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 
33 000 000 



Mukayese tablosu 

— 348 — 
Noter Harçları 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

t farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

2 550 000 
4 000 000 
5 500 000 
6 000 000 
7 000 000 
7 500 000 
7 000 000 
10 000 000 

1958 tahsilatı 

4 749 190 
5 511 391 

Tahsilat 

2 807 955 
4 513 837 
5 264 028 
6 030 098 
•6 450 990 
6 678 132 
8 317 290 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

4 482 427 
5 036 104 

+ 
+ 

— • 

_j_ 
— 
— 
f 

Fark 

257 955 
513 837 
235 972 
30 098 

549 010 
821 868 

1 317 290 

Artış, eksiliş 

i-
4 

farkı 
* 
266 763 
475 287 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
•+ 60,75 
+ 16,61 
+ 14,55 
+ 6,97 
+ . 3,52' 
-< 24,54 

Değişme 
nispeti 

+ 5,95 
f 9.43 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

4 749 190 
5 511 391 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

3 834 863 
3 281 186 

Artış veya 
eksiliş 

8 584 053 4 
8 792 577 4 

228 174 
309 415 

Otomatik 
tahmin 

8 812 227 
9 101 992 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve yıllık artış nispeti göz Önünde tutularak 1959 malî yılı içinde 
lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

10 milyon 

Hükümetin, teklifi : 

10 000 000 



— 349 — 
Pasaport ve Kançılarya Harçları 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Tahmin 

2 000 000 
10 300 000 
5 000 000 
8 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
4 000 00Ö 
3 500 000 

Tahsilat 

2 932 800 
6 618 527 
6 541 474 
5 229 484 
4 763 401 
3 404 685 
3 569 565 

+ 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 

Fark 

932 800 
3"681 473 
1 541 474 
2 770 516 
236 599 

1 595 315 
430 435 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 125,67 
- 1,17 
— 25,08 
— 9,78 
— 39,90 
+ 4,84 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

tik 7 aylık 
» 8 » 

1 426 986 
2 082 386 

1 779 587 — 
2 170 940 — 

352 601 — 
88 554 — 

19,81 
4,07 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 
»8 » 

Düşünceler 

1426 986 Son 5 aylık 
2 082 386 » 4 » 

. • • < • ! • , . • 

1 789 978 
I 398 625 

3 216 964 — 
3 481 011 — 

354 591 
56 924 

2 862 373 
3 424 087 

Hasılatı artırıcı mahiyetteki âmiller nazarı itibara alınarak 1959 malî yılında 5 milyon lira 
tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

fjükümetin teklifi : 

5 000 000 



— 350 — 
Diğer Harçlar 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (•) 
1956 » 
1957 » 
1958 » 

Tahsilat farkları -. 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

140 000 
400 000 
900 000 

1 000 000 
> 2 050 000 

1 800 000 
1 900 000 
2 000 000 

1958 tahsilatı 

1 455 596 
1 558 860 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler İ958 tahsilatı 

îlkfayh'k 1 455 596 
> 8 > l 558 860 

Düşünceler : 

Tahsilat 

179 888 
679 444 
895 009 

1 244 878 
1 489 317 
1 799 435 
1 977 183 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

1 229 198 
1 338 830 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

4 
4-
— 
4 ' 
— 
— 
4' 

Fark 

39 888 
279 444 

4 991 
244 878 
560 683 

565 
77 183 

Artış, eksiliş 

+ 
+. 

farkı 

226 398 
220 030 

Yıllık değigme 
nispeti 

„ _ 

-t- 277,70 
4 31,72 
+ 39,09 
•f 19,63 
4- 20,82 
+. 9,87 

Değişme 
nispeti 

4 18,41 
4- 16,43 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

747 985 
638 353 

2 203 581 4-
2 197 213 + 

eksiliş tahmin 

137 404 2 340 985 
104 881 2 302 094 

Tahsilatın seyri göz önünde tutularak 1959 malî yılında 2 milyon lira tahsil olunacağı tahmin 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

3 000 000 

(*) Bü miktarlar diğer harçlarla, Petrol Harcına tekabül etmektedir. 



— âöi — 
Trafik Harçları 

Mukayese tablosu : 

Bütçe 
Yılı Tahmin Tahsilat 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 20 000 64 — 19 936 
1956 10 000 60 253 + 50 253 
1957 . 40 000 1 730 — 38 270 
1958 100 000 

Tahsilat farkları ': 

Evvelki yû Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

Ök 7 ayhk 4 449 1 385 4- 3 064 — 221,22 
» 8 » 13 158 1 504 4- 11 654 — 774,86 

Tahmine esas olan hesaplar : ' __ * 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

4 449 Son&ayıkk 345 4 794 + 763 5 557 
13 158 » 4 » 226. 13 384 4- 17. 511 30 896 

DüfünceUr : 

Tahsilatın seyri nazarı itibara alınarak, 1959 tahmini 30 bin lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin Uklifi : 

30 000 

Yıllık değişme 
Fark nispeti 

Devreler 

fik7aylik 
» 8 » 



— 352 — 
Darphane ve Damga Basımevi 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

100 000 
150 000 
150 000 
100 000 
100 000 
150 000 
150 000 
250 000 

1958 tahsilatı 

456 180 
456 388 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

Ilık 7 aylık 456 180 
» 8 » 456 388 

Tahsilat 

149 415 
86 770 

150 368 
142 752 
146 158 
217 414 
257 050 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

230 811 
230 816 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
— 

+ 
+ 
+ 
-f 
+ 

Fark 

49 415 
63 230 

368 
42 752 
46 158 
67 414 

107 050 

Artış, eksiliş 

+ 
+ .. 

farkı 

225 369 
225 572 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 72,19 
+ 73,29 
— 5,33 
+ 2,38 
+ 48,75 
+ . 18,23 

Değişme 
nispeti 

+ 97,64 
+ 97,72 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

26 239 
26 234 

482 419 + 
482 622 + 

eksiliş tahmin 

25 619 508 038 
25 635 508 257 

Düşünceler : 

1959 malî yılı zarfında 400 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

400 000 



— 353 — 
Resmî Basımevleri 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yilı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Tahmin 

80 000 
150 000 
180 000 
100 000 
150 000 
300 000 
300 000 
300 000 

Tahsilat 

143 873 
158 160 
188 500 
248 595 
300 788 
301 853 
296 932 

+ 
+ 
+ 
+ ' 
+ 
+ 
— 

Fark 

63 873 
8 160 
8 505 

148 595 
150 788 

1 853 
3 068 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

nispeti 

— 
9,93 

19,18 
31,87 
20,99 
0,35 
1,65 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 7 aylık 152 669 
203 169 

165 729 — 
190 979 + 

13 060 — 
12 190 + 

7,88 
6,38 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 152 669 Son 5 aylık 
•203 169 » 4 » 

131 203 
105 953 

283 872 — 
309 122 + 

10 338 
6 759 

273 534 
315 881 

Tahsilatın seyrine göre, 1959 malî yılı tahsilatının 300 bin lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

S00 000 

« 



— 354 — 
Resmî okullar 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları.: 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

15 000 
50 000 

300 000 
400 000 
400 000 
250 000 
200 000 
200 000 

1958 tahsilatı 

112 992 
145 477 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

tik 7 aylık • 112 992 
» 8 » 145 477 

Tahsilat 

81 341 
149 035 
207 825 
193 665 
188 453 
228 498 
206 219 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

64 466 
84 119 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
-f 
— 
— 
— 
__ 
+ 

Fark 

66 341 
99 035 
92 175 

206 335 
211 547 
21 502 
6 219 

Artış, eksiliş 

+ 
-f 

farkı 

48 526 
61 358 

Yıllık değinme 
nispeti 

-f 82,22 
•f 39,44 
— 7,31 
— 2,76 
+ 21,24 
— 10,80 

Değişme 
nispeti '» 

-f 75,27 
+ 72,94 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

141 753 
122 100 

254 745 + 
267 577 + 

eksiliş tahmin 

106 697 361 442 
89 059 356 636 

Düşünceler : 

1959 malî yılında 300 bin lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

300 000 



— 355 — 
Diğer kurumlar 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 

* 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
İ958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

1 000 000 
1 250 000 
1 500 000 
1 400 000 
2 000 000 
2 000 000 
1 250 000 
3 000 000 

1958 tahsilatı 

1 618 791 
1 688 983 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlik 7 aylık 1 618 791 
» 8 » 1 688 983 

Tahsilat 

1 141 624 
1 252 721 
1 370 150 
1 824 943 
1 213 381 
1 734 674 
2 815 544 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

1 708 344 
2 112 691 

Evvelki yıldan 

iSon 5 aylık 
> 4 » 

Park 

-f 141 624 
+ 2 721 
— 129 850 
+ 424 943 
— 786 619 
— 265 326 
•f 1 565 544 

Artış, eksiliş 
farkı 

— 89 653 
— 423 708 

Yıllık değişme 
nispeti 

-f 9,73 
4- 9,37 
+ 33,19 
— 50,40 
+ 42,96 
-f 62,30 

Değişme 
nispeti 

— 5,24 
'— 20,05 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

1 107 200 
702 853 

2 725 991 — 
2 391 836 — 

eksiliş tahmin 

58 017 2 667 974 
140 922 2 250 914 

Dü§ûnceler : ' 

Tahsilatın arz ettiği seyre göre, 1959 malî yılı tahsilatının 2,5 milyon lira olacağı tahmin olun
muştur. 

Hükümetin teklifi : 

2 500 000 



— 356 — 
Tekel İdaresi safi hasılatı 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» .8 » 

Tahmin 

87 182 235 
111 000 000 
156 129 000 
138 000 000 
194 600 000 
227 029 152 
254 017 859 
359 427 100 

1958 tahsilatı 

184 147 506 
203 197 248 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

îl'k 7 aylık 184 147 506 
» 8 » 203 197 248 

Tahsilat 

91 843 674 
105 105 803 
145 358 192 
154 121 579 
227 006 934 
228 190 560 
247 748 585 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

146 092 745 
169 196 345 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
• f 

• — 

Fark 

4 661 439 
5 894 197 

10 770 808 
16 121 579 
32 406 934 

1 161 408 
6 269 274 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

38 054 761 
34 000 903 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 14,43 
-i 38,29 
-f 6,02 
+ 47,29 
+ 0,52 
+ 8,57 

Değişme 
nispeti 

4- 26,04 
+ 20,09 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

101 655 840 
78 552 240 

285 
281 

803 346 + : 
749 488 + : 

•eksiliş tahmin 

26.471 180 312 274 526 
15 781 145 297 530 633 

Düşünceler : 

inhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinde de açıklandığı üzere, tekel safi hasılatı olarak 1959 
bütçesine intikal edecek miktar 419 616 537 liradır. 

1958 yılı varidat fazlasından tekel safi hasılatına taallûk eden 3 858 463 liranın ilâvesiyle, 
1959 malî yılı tekel safi hasılatının 423 475 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

423 475 000 



Mukayese tablosu 

Tahsilat farkları : 

tik 7 aylık 

— 357 — 
Radyo Varidatı 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahmin 

3 050 000 
5 500 000 
7 500 000 
8 500 000 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
11 000 000 

Tahsilat 

4 158 296 + 
5 452 371 — 
6 779 100 — 
7 733 067 — 
8 494 656 — 
9 656 261 — 
9 935 872 — 

Fark 

1 108 296 
47 629 
720 900 
766 933 

1 505 344 
343 739 
64 128 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

nispeti 

— 
31,12 
24,33 
14,07 
9,84 
13,67 
2,89 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

9 986 549 
10 257 744 

8 837 075 + 1 149 474 + 13,00 
9 106 389 + 1 151 355 + 12,64 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 9 986 549 Son 5 aylık 1.098 797 11 085 346 4- 142 843 11 228 189 
» 8 » 10 257 744 » 4 » 829 483 11 087 227 + 104 846 11 192 073 

Düşünceler : 

Eadyo sayısı ve radyoda yapılan ilân ve reklâm hasılatmdaki artış göz önünde tutularak 1959 
malî yılında 12 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

12 000 000 

• 



— 3 5 $ ^ 
Millî Piyango Varidatı 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıl! 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 y> 

Tahmin 

21 000 000 
23 000 000 
21 000 000 
11 400 000 
13 500 000 
16 000 000 
17 750 000 
21 600 000 

1958 tahsilatı 

21 616 326 
21 616 326 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

Îik7aylik 21 616 326 
» 8 » 21 616 326 

Tahsilat 

10 737 943 
11 418 333 
11 858 930 
13 285 645 
14 001 816 
16 678 615 
19 184 630 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

19 184 630 
19 184 630 

Evvelki yıldan 

'San 5 aylık 
» 4 » 

Fark 

— • 10 262 057 
— 11 581 667 
— .9 141 070 
f 1 885 645 
f 501 816 
f 678 615 
4» 1 434 630 

Artış, eksiliş 
farkı 

4 2 431 696 
4 2 431 696 

Yıllık değinme 
nispeti 

„ 

,-f 6,33 . 
4- 3,85 
4- 12,03 
4- 5,39 
4- 19,11 
4- 15,02 

Değişme 
nispeti 

4- 12,67 
+ 12,67 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

— 
21 616 326 — 
21 616 326 — 

eksiliş tahmin 

21 616 326 
21 616 »26 

Dü§ünc$Ur : 

Millî Piyango idaresinden alınan bilgiye müsteniden 1959 malî yılı natnlatı 25 milyon Ura 
olarak tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi 

25 000 000 

• 



— 359 — 
Mükerrer sig-orta şirketlerinden alman 

Mukayese tabloca 

Bütfe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Tahmin 

600 000 
680 000 
680 000 
500 000 
500 000 
500 000 

1 000 000 
1 000 000 

Tahsilat 

628 664 
641 462 
475 636 
290 231 

^ 389 225 
928 311 

1 010 061 

* 

+ 
— 
— 
— 
___ 
+ 
+ 

Yıllık 
Fark 

28 664 
38 538 + 
204 364 — 
209 769 — 
110 775 + 
428 311 + 
10 061 + 

değişme 
nispeti 

, 
2,03 
34,86 
63,88 
34,10 
138,50 
8.80 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

917 553 
917 553 

910 061 + 
910 061 + 

7 492 -f 
7 492 +. . 

0,82 
0,82 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 7 aylık 
T> 8 » 

917 553 ıSonöayhk 
917 fm * i » 

100 000 1 017 953 + 
100 000 1 017 553 + 

820 1 018 373 
820 1 018 373 

Düşiinttlsr : 

1959 malî yılı zarfında 1 milyon ura tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin UkUfİ : 

1 000 000 



Mukayese tablosu 

_ 360 — 
Musul petrollerinden alınacak 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

», 
Tahmin 

2 200 000 
6 000 000 

35 000 000 
75 000 000 

100 000 000 
100 000 000 
100 000 000 
100 000 000 

1958 tahsilatı 

Tahsilat 

3 910 729 
• — 

— 
4 055 490 

0-

• 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Fark 

f 1 710 729 
__. 
-__ 

_... — 
„ 

— 
--

Artış, eksiliş 
farkı 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
— 
— 
___ 
— 
-— 
— 

Değişme 
nispeti 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 

tl'k 7 aylık 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

Son 5 aylık 
> 4 » 

Düşünceler : 

Musul petrollerinden memleketimize ödenecek müterakim hisselerin yekûnunu teşkil eden 100 
milyon lira 1959 bütçesinde B cetvelinden çıkarılmış ve yapılacak tahsilatın bütçe hesaplarına 
kayıt şekli ise Muvazenei Umumiye Kanunu tasarısı metninde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin teklifi : 



— 861 — 
Petrolden Devlet Hakkı 

Mukayese tablosu : 

Bütçe 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 375 00ü 8 396 — 366 604 — 
1956 800 000 559 261 — 240 739 + 6 561,04 
1957 830 000 821 499 — 8 501 -f 46,89 
1958 1 450 000 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 19Ö8 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

tik 7 aylık 127 086 33 915 + 93 171 4- 274,71 
» 8 » 240 025 33 547 4 206 478 f 615.48 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 127 086 "Son 5 aylık 787 584 914 670 + 2 163 572 3 078 242 
» 8 » 240 025 » 4 » 787 952 1 027 977 4 4 849 686 5 877 663 

Düşünceler : 

Petrol şirketlerinin aldıkları ruhsatnamelerin adedi ve seneleri ile mesahalar göz. önünde tutu
larak 1959 malî yılında bu gelirden 1 milyon 800 bin lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Yıllık değişme 
nispeti 

Hükümetin teklifi : 

1 800 000 



, - 3 6 2 -
Petrolden Devlet Hissesi 

Mukayese tablosu : 

Bütçe 
Yılı Tahmin Tahsilat 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 1 148 228 + 148 227 — 
1956 1 500 000 1 930 988 4- 430 988 + 1202,71 
1957 2 000 000 1 883 432 - 116 568 — 2,52 
1958 2 200 000 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 2 319 413 1 078 513 -f 1 240 900 + 115,05 
» S » 2 535 963 1 253 905 t 1 282 058 + 102,24 

Talimine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat •eksiliş tahmin 

Îlk7ayhk 2 319 413 ISonöaylık 804 919 3 124 332 + 926 059 4 050 391 
» 8 » 2 535 963 » 4 » 629 527 3 165 490 + 643 628 3 809 118 

Dügünceler : 

Dâhilde istihsal edilen petrolden 6326 sayılı Kanunun 78 nci maddesine göre alınacak Devlet 
hissesinin 1959 yılında 2 milyon 400 bin lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

Yıllık değişme 
Fark nispeti 

•2 400 000 



- 363 — 
Madenlerden Devlet Hakkı 

Mukayese tablom . 

Bütçe Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

7 300 000 
3 000 000 
6 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 00() 

3 420 562 
4 250 189 
5 743 001 
4 514 366 
3 701 988 
4 083 371 
7 211 549 

— 
+ 
— 
— 
_. 
— 
-f 

3 879 438 
1 250 189 
256 999 

2 485 634 
3 298 012 
2 916 629 
211 549 

+ 
+ 
— 
+ * 
+ 

— 
24,25 
35,12 
27,21 
21,94 
10,30 
76,60 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 3 588 940 3 761 552 — 172 612 — 4,58 
» 8 » 4 461 234 4 273 929 -f 187 305 f 4,38 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 7 aylık 3 588 940 Son 5 aylık 3 449 997 7 038 937 + 158 009 7 196 946 
» 8 » 4 461 234 » 4 » 2 937 620 7 398 854 4 128 667 7 527 521 

Düşünceler . 

istihsal ve ihraç imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle 1959 malî yılı zarfında yapı-
Jacak tahsilatın 8 milyon lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

8 000 000 



— 364 — 

Oyun kâğıdı varidatı 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Tahmin 

220 000 
300 000 
700 000 
700 000 
700 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 500 000 

Tahsilat 

424 967 
483 928 
517 451 
547 923 
881 857 

1 215 202 ' 
1 563 069 

+ 
+ 
— 
— 
+ 

• 4 -

-f 

Yıllık değişme 
Fark 

204 967 
183 928 4 
182 549 + 
152 077 4-
181 857 + 
215 202 4 
563 069 + 

nispeti 

— 
13,8? 

6,92 
5,88 

60,94 
37,80 
28,62 

Devreler 1958 tahsilatı 

îlk 7 aylık 736" 750 
» 8 » 1 062 300 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

827 723 
827 723 

Evvelki yıldan 
1958 tahsilatı 

736 750 Son 5 aylık 
1 062 300 » 4 » 

ilâve edilen 

735 346 
735 346 

Artış, eksiliş 
farkı 

90 973 
4- 234 577 

Değişme 
nispeti 

t 

— 10,99 
4- 28,34 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
edilen tahsilat 

1. 472 096 — 
1 797 646 4-

eksiliş tahmin 

80 814 J 391 282 
208 397 2 006 043 

Dü§ünceler : 

1959 malî yılı tahsilatının 1,5 milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi 

1 500 000 



— 365 — 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 

Mukayese tablosu : 
Bütçe Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Park nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 380 000 000 319 554 787 — 60 445 213 — 
1958 350 000 000 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 7 aylık 152 293 456 163 049 900 — 10 756 444 — . 6,59 
» 8 » 186 327 937 191 474 578 — 5 146 641 -•- 2,68 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilata ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 7 aylık 152 293 456 Son 5 aylık 156 504 887 308 798.343 — 10 313 672 298 484 671 
» 8 » 186 327 937 » 4 » 128 080 209 314 408 146 — 3 432 549 310 975 597 

Düşünceler : 

6933 sayılı Kanuna müsteniden 1 . 3 . 1957 tarihinden itibaren bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alınmakta olan Hazine hissesinin akar yakıtlar haricolmak üzere, tama
men kaldırılması maksadiyle hazırlanan kanun tasarısı Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. 

Tasarı kanunlaşınca, Hazine hissesinin, sadece akar yakıtlardan alınacağı göz önünde tutularak 
1959 tahmini 100 milyon liraya indirilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

100 000 000 



— 366 — 
Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan 

Mukayese tablosu : , 
Bütçe Yıllık değigme 
Yıh Tahmin Tahsilat Park nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
' 1955 
1956 
1957 
1958 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiMş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 7 aylık 125 000 125 000 
» 8 » 125 000 125 000 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat -eksiliş 

ilk 7 aylık 125 000 Son 5 aylık — 125 000 
» 8 » 125 000 » 4 * 125 000 

Düşünceler : 

Cumhuriyet Merkez Bankasından her sene maktuan alınmakta olan 125 bin lira, aynen 1959 
bütçesine de konulmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

125 000 

Otomatik 
tahmin 

125 000 
125 000 



— 367 — 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

50 000 
80 000 

100 000 
50 000 
75 000 
80 000 
80 000 

100 000 

1958 tahsilatı 

57 847 
57 847 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 57 847 
» 8 » 57 847 

Tahsilat 

69 710 
83 106 
76 590 
75 444 
86 616 
78 841 
99 852 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

68 574 
78 602 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

Park 

19 710 
3 106 

23 410 
25 444 
11 616 
1 159 

19 852 

Artış, eksiliş 

— 

farkı 

10 727 
20 755 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 19,21 

8,50 
— 1,51 
+ 14,80 
— 9,86 
+ 26,64 

Değişme 
nispeti 

15,64 
26,40 

• " • 

' 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

31 278 
21 250 

89 125 — 
79 097 -

eksiliş 

4 891 
5 610 

tahmin 

84 234 
73 487 

DüşünöeUr : 

Tahsilatın seyrine göre, 1959 malî yılında 80 bin lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin ttklifi 

90 000 



— 368 -
Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahmin 

3 040 000 
13 000 000 
6 000 000 
4 000 000 
5 000 000 
33 000 000 
30 000 000 
15 000 000 

Tahsilat 

3 394 492 
6 496 863 
5 952 027 
5 102 022 
6 079 356 
11 214 564 
12 480 375 

•f 
— 
— 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

354 492 
6 503 137 

47 973 
1 102 022 
1 079 356 
21 785 436 
17 519 625 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 
+ 91,39 
— 9,15 
— 16,66 
+ 19,15 
+ . 84,46 
+ 11,28 

Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

7 674 744 
8 067 891 

4 956 083 + 2 718 661 + 54,85 
7 206 202 + 861 689 + 11,95 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat 'eksiliş tahmin 

îlk 7 aylık 7 674 744 Son 5 aylık 7 524 292 15 199 036 + 4 127 074 19 326 110 
» 8 » 8 067 891 » 4 » 5 274 173 13 342 064 + 630 263 13 972 327 

Düşünceler : 

Peşin para ile yapılacak gayrimenkul satışlarından, 
sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

1959 yılı zarfında 10 milyon lira gelir 

Hükümetin teklifi : 

10 000 000 



— 369 — 
Taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1*952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

630 000 
650 000 
650 000 
700 000 

1 000 000 
1 250 000 
1 250 000 
1 000 000 

-

1958 tahsilatı 

939 943 
990 325 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

îlk 7 aylık 939 943 
» 8 » 990 325 

Tahsilat 

709 648 
648 301 
630 679 
867 750 
833 126 
971 213 
851 455 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

544 592 
585 229 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ 
— 
— 

+ 
— 
— 
— 

Fark 

79 648 
1 699 

19 321 
167 750 
166 874 
278 787 
398 545 

Ajrtış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

395 351 
405 096 

Yıllık değişme 

— 
— 
+ 
— 
+ 
— 

+ 
+ 

Yıllığa irca Artış 
ilâve edilen edilen tahsilat 

306 863 
266 226 

1 
1 

246 806 + 
256 551 + 

nispeti 

— 
9,46 
2,79 

37,58 
4,15 

16,57 
14,06 

Değişme 
nispeti 

72,59 
69,22 

veya Otomatik 
•eksiliş tahmin 

222 751 1 469 557 
184 281 1 440 832 

Dü§ünceler : 

1959 malî yılında 1 milyon 250 bin lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

1 250 000 



— 370 — 
Borçlanma taksit bedelleri 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Tahmin 

500 000 
900 000 

1 100 000 
1 000 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 000 000 
1 000 000 

Tahsilat 

906 188 
1 031 814 
889 178 

1 458 809 
1 203 042 
930 883 
917 316 

-1-
+ 
— 
4-
— 
..-,-. 
•— 

Yıllık değişme 
Park 

406 188 
131 814 + 
210 822 -
458 809 4 
296 958 — 
569 117 -•-• 
82 684 -

nispeti 

—-
13,86 
16,04 
64,06 
21,26 
29,23 
1,47 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

513 278 
605 570 

513 081 + 
606 965 _ 

197 + 
1 395 -

0,03 
0,22 

Tahmine esas olan hesaplar : 
I 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

î'l'k 7 aylık 
» 8 » 

613 278 Son 5 aylık 
605 570 » 4 » 

404 235 
310 351 

917 513 4-
915 922 — 

120 
682 

917 633 
915 240 

DüşünctUr : 

Tahsilatın seyrine göre, 1959 malî yılında 900 bin liralık hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Bükümvtm teklifi : 

900 000 



-371 -
Kiralar 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

1 200 000 
1 450 000 
2 000 000 
2 200 000 
2 500 000 
2 750 000 
3 300 000 
4 000 000 

1958 tahsilatı 

2 593 019 
2 976 224 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

Î lk7ay l ık . 2 593 019 
» 8 » 2 976 224 

Tahsilat 

1 501 055 
1 819 995 
2 056 846 
2 612 546 
2 490 557 
3 275 789 
4 169 396 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

2 215 094 
2 473 233 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

+ • 
4 
•4 
4 
— 
4 
• 4 -

Fark 

301 055 
369 995 
56 846 

412 546 
9 443 

525 789 
869 896 

Artış, eksiliş 

4-
+ 

farkı 

377 925 
502 991 

Yıllık değişme 

4 
4 
4 
— 4 

4 

4 
4 

Yıllığa irca Artış 
ilâve edilen edilen tahsilat 

1 954 302 
1 696 163 

4 547 321 4-
4 672 387 4-

nispeti 

21,24 
13,01 
27,01 
4,89 

31,52 
27,27 

Değişme 
nispeti 

17,06 
20,33 

veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

333 403 4 880 724 
344 829 5 017 216 

Düşünceler : 

1959 malî yılında 4 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi ; 

4 000 000 



— 372 — 
Ecrimisiller 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958. 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

260 000 
250 000 
250 000 
400 000 
400 000 
600 000 
800 000 
800 000 

1958 tahsilatı 

703 388 
629 835 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 703 388 
» 8 » 829 835 

Tahsilat 

244 333 
301 078 
344 477 
522 130 
650 705 
689 659 
863 472 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

394 052 
461 070 

Evvelki yıldan 

Sön 5 aylık 
» 4 » 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

15 667 
51 078 
94 47X 

122 130 
250 705 
89 659 
63 472 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

309 336 
368 765 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 23,22 
+ 14,41 
+ 51,57 
+ 24,62 
~f 5,98 
+ 25,20 

Değişme 
nispeti 

+ 78,50 
+ 79,98 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

469 420 
402 402 

1 
1 

172 808 + 
232 237 + 

eksiliş tahmin 

368 494 1 541 302 
321 841 1 554 078 

Dü§ünceler : 

1959 malî yılı içinde 1 milyon liralık tahsilâtyapılacağı tahmin edilmiştir. 

ukümetin teklifi : 

1 000 000 



— 373 — 
Gümrük ardiye ücreti 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954-
1955 
1956 
1957 
1958 

. Tahsilat farkları : 

Devreler 

• . i l k 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

220 000 
60 000 
40 000 
50 000 
60 000 
50 000 
50 000 
50 000 

1958 tahsilatı 

19 757 
29 068 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

ilk 7 aylık 19 757 
» 8 » 29 068 

Tahsilat 

247 763 
48 001 
32 339 
43 374 
48 595 
43 347 
23 861 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

14 723 
17 042 

Evvelki yıldan 

iSon 5 aylık 
» 4 » 

4-

— 
— 
— 
— 
_ 
— 

Fark 

27 763 
11 999 
7 661 
6 626 

11 405 
6 653 

26 139 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

5 034 
12 026 

Yıllık değişme 

— 
— 
+ 
+ 
— 
— 

+ 
+ 

Yıllığa irca Artış 
ilâve edilen edilen tahsilat 

9 138 
6 819 

28 895 4-
35 887 4-

nispeti 

— 
416,16 
48,43 
34,12 
12,03 
12,10 
81,66 

Değişme 
nispeti 

34,19 
70,56 

veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

3 124 32 019 
4 811 40 698 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyrine göre, 1959 malî yılında 50 bin lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

50 000 



Mukayese tablosu 

_. 374 
Menkul mallar satış bedeli 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958. 

Tahmin 

4 870 000 
8 000 000 
3 000 000 
3 000 000 
5 000 000 
11 000 000 
8 000 000 
15 000 000 

Tahsilat 

3 502 590 -
4 474 297 
2 944 773 
5 421 293 t 
8 330 939 4 
6 197 492 
14 604 479 + 

Park 

1 367 410 
3 525 703 

55 227 
2 421 293 
3 330 939 
4 802 508 
6 604 479 

Yılhk 

-i 
-... 
4 
4 
~-
-t 

değişme 
nispeti 

27,74 
51,94 
84,09 
53,67 
34,42 
135,65 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Değişme 
nispeti 

11 322 686 9 375 523 4- 1 947 163 4 20,76 
12 374 079 10 225 447 4 2 148 632 4 21,01 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilata 

îlik 7 aylık 11 322 686 Son 5 aylık 
» 8 » 12 374 079 » 4 » 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

5 228 956 
4 379 032 

16 551 642 + 1 085 531 17 637 173 
16 753 111 4 920 034 17 673 145 

Düşünceler : 

1959 malî yılı zarfında menkul mallann satışından sağlanacak varidatla 8 milyon lirayı bula
bileceği tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

8 000 000 



— 376 — 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 

Mukayese tablom 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahmin 

2 850 000 
4 100 000 
7 000 000 
5 800 000 
8 000 000 
6 000 000 
8 000 000 
9 300 000 

Tahsilat 

2 970 052 
5 661 857 
5 741 063 
3 305 495 
3 351 914 
6 494 874 
7 284 532 

-ı-
+ 
-
—-
+ 

Fark 

120 052 
1 561 857 
1 258 937 
2 494 505 
4 648 086 
494 874 
715 468 

Yıllık değişme 

-\ 
-| 

-f 
+ 
t 

nispeti 

__ 
90,63 
1,39 

73,68 
1,40 
93,76 
1İ15 

Tahsilat farkları 

Devreler 

İlk 7 aylık 
8 

1958 tahsilatı 

3 200 026 
3 411 616 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

1 578 638 
1 682 665 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 

Değişme 
nispeti 

1 621 388 + 
1 728 951 -i 

102,70 
102,75 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 

i lk 7 aylık 
» 8 » 

3 200 026 Son 5 aylık 
3 411 616 » 4 » 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Artış veya. 
•eksiliş 

5 705 894 
5 601 867 

8 905 920 + 
9 013 483 4 

5 859 953 
5 755 918 

Otomatik 
tahmin 

14 765 873 
14 769 401 

Düşünceler : 

1959 malî yılında, Hazine portföyü ve iştirakleri gelir olarak 16 milyon lira tahsil edilebileceği 
hesaplanmıştır. 

Hükümetin teklifi : 

16 000 000 



. 376 -
Faizler 

Mukayese tablosu 
Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

— 
Tahmin 

1 330 000 
850 000 

i 500 000 
2 500 000 
2 500 000 
5 000 000 
6 500 000 
9 000 000 

1958 tahsilatı 

3 053 734 
4 270 840 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

tik 7 aylık 3 053 
» 8 » 4 270 

734 
840 

Tahsilat 

2 059 557 
1 946 047 
2 894 991 
3 973 478 
5 321 618 
7 049 449 
6 137 489 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

2 722 104 
3 280 628 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylıik 
» 4 » 

Fark 

i 729 557 
f 1 096 047 
1 1 394 991 
f 1 473 478 
-1- 2 821 618 
4 2 049 449 
1 362 511 

Artış, eksiliş 
farkı 

1 331 630 
I 990 212 

Yıllık değişme 
nispeti 

5,83 
+ 48,76 
-•I- 37,25 
4 33,92 
4 32,46 
+ 14,85 

. 

Değişme 
nispeti 

+ 12,18 
1 30,18 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

3 415 385 
2 856 861 

6 469 119 -+• 
7 127 701 1 

•eksiliş tahmin 

415 993 6 885 112 
862 200 7 989 901 

Düşünceler : 

1959 malî yılı zarfında faizlerden 7 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

7 000 000 
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Kıymetli kâğıtlar 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Tahmin 

450 000 
600 000 
500 000 
700 000 
750 000 

1 000 000 
750 000 
750 000 

Tahsilat 

483 689 
494 442 
569 905 
768 216 
819 163 
763 457 
738 023 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

33 689 
105 558 
69 905 
68 216 
69 163 

236 543 
11 977 

• 

Yıllık değişme 

+ 
.+ 
+ 
+ 
— 
— 

nispeti 

— 
2,22 
15,26 
34,79 
6,63 
7,29 
3,44 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

tik 7 aylık 
» 8 » 

499 892 
530 807 

443 385 4-
498 37.1 + 

56 507 + 
32 436 f 

12,74 
6,50 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 
» 8 » 

499 892 iSonöayh'k 
530 807 » 4 » 

294 638 
239 652 

794 530 + 
770 459 + 

37 536 
15 577 

832 066 
786 036 

' Düşünceler : . ' 

Tahsilatın seyrine göre 1959 malî yılında 750 bin lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

750 000 
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Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar 

Mukayese tablosu : 
Bütçe Yıllık değişme 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

50 000 
150 000 

1 500 000 
5 000 000 
5 000 000 
10 000 000 
12 000 000 
25 000 000 

895 072 
1 986 792 
4 501 7.12 
3 677 265 
6 634 295 
9 798 965 

•20 637 217 

••f 

-f 
4-

4 
— 
4 

845 072 
1 836 792 
3 001 712 
l 322 735 
1 634 295 
201 035 

8 637 217 

4 
-f 

4 
-f 
4 ' 

121,97 
126,58 
22,42 
80,41 
47,70 
110,60 

Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

Ük 7 aylık 12 200 531 10 272 197 f 1 928 334 4- 18,77 
» 8 » 16 185 062 11541807 t 4 643 255 4 40,22 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1958 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlik 7 aylak 12 200 531 Son 5 aylık 10 365 020 22 565 5 5 1 + 1945 514 24 511065 
» 8 » 16 185 062 ' » 4 » 9 095 410 25 280 472 4 3 658 173 28 938 645 

Düşünceler ; " " > . - • • • . . - ; - - >. r ,», •„ -• - ,r -..., •>, 

Tahakkuk miktarına ve tahsilatın seyrine göre, 1959 malî yılında 25 milyon lira gelir sağlana
cağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

W 000 000 
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Para cezalan 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yık 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

ahsilât farkları : 

Tahmin 

800 000 
1 250 000 
4 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
11 500 000 
7 500 000 
7 500 000 

Tahsilat 

1 701 960 
2 805 994 
3 561 972 
4 230 616 
6 699 117 
6 952 945 
6 873 926 

4-
+ 
• — 
— 
+ 
— 
— 

Fark 

901 960 
1 555 994 
438 028 
769 384 

1 699 117 
4 547 055 
626 074 

Yıllık değişme 

+ 
— 
4-
+ 
+ 
— 

nispeti 

— 
64,86 
26,94 
18,77 
•58,34 
3,78 
1,14 

V 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1958 tahsilatı Jahsilâtı farkı 

Değişme 
nispeti 

îlk 7 aylık 4 734 790 3 912 093 ' 4- 822 697 4- 21,02 
5 372 367 4 347 262 + 1025 105 4- 23,58 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 4 734 790 Son 5 aylık 
5 372 367 » 4 » 

2 961 833 
2 526 664 

7 696 623 4-
7 899 031 + 

622 577 
595 787 

8 319 200 
8 494 818 

Düşünceler : 

1958 yılı tahsilatının takibettiği seyre göre, bu gelirden 1959 malî yılı zarfında 8 milyon 500 
# bin lira hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : 

8 500 000 
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Vergi ve zam cezaları 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» S » 

Tahmin 

3 000 000 
2 300 000 
4 000 000 
5 000 000 

10 000 000 
11 500 000 
14 000 '000 
15 000 000 

1958 tahsilatı 

8 242 062 
9 562 155 

Tahmine ^esas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İlk 7 aylık 8 242 
» 8 » 9 562 

Düşünceler : 

062 
155 

Tahsilat 

2 650 639 
3 487 622 
4 583 437 
8 570 738 

10 155 603 
12 042 628 
13 000 000 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

6 417 905 
7 744 125 

Evvelki y 

Son 5 aylık 
» 4 » 

ilâve ed 
ıldan 

Park* 

— 349 361 
4- 1 187 622 
4- 583 437 
+ 3 570 738 
4- 155 603 
4- 542 628 
— 1 000 000 

* 

Artış, eksiliş 
farkı 

4- 1 824 157 
4- 1 818 030 

Yıllık değişme 

. 

+ 
4-
+ 
4-
+ 
+ 

4-
4-

nispeti 

31,57 
31,42 
86,99 
18,49 
18,58 

7,94 

Değişme 
nispeti 

28,42 
23,47 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilen edilen tahsilat 

6 582 095 
5 255 875 

14 824 157 + 
14 818 030 + 

eksiliş tahmin 

1 870 631 16 694 788 
1 233 553 16 051 583 

Tahsilatın seyrine göre, 1959 malî yılında 18 milyon lira tahsil edilebileceği tahmin olunmuş
tur. 

Hükümetin teklifi : 

18 000 000 
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Trafik cezaları 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları 

Tahmin Tahsilat Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

500 000 
500 000 
500 000 
500 000 

5 983 
148 508 
462 810 
620 242 

— 
— 
-f 

— 
351 492 
37 190 + 
120 242 + 

— 
— 

211,63 
34,01 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1958 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

ilk 7 aylık 233 667 
267 751 

196 294 + 
215 029 + 

37 373 + 
52 722 + 

19,03 
24,51 

Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1958 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 
» 8 » 

233 667 Son 5 aylık 
267 751 » 4 » 

423 948 
405 213 

657 615 + 
672 964 4-

80 677 
99 317 

738 292 
772 281 

Düşünceler : 

Bu kaynaktan 1959 yılında 500 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

500 000 
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Müteferrik varidat 

Mukayese tablosu 

Bütçe 
Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

15 000 000 
25 000 000 
10 000 000 
15 000 000 
18 000 000 
35 000 000 
40 000 000 
40 000 000 

1958 tahsilatı 

13 313 263 
15 745 662 

Tahinime «sas olan hesaplar : 

Devreler 1958 tahsilatı 

İ'lık 7 ayhtk 13 313 263 
» 8 » 15 745 662 

Düşünceler : 

Tahsilat 

14 714 339 
11 547 432 
25 871 454 
20 644 656 
19 856 993 
29 220 645 
26 744 103 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

14 622 114 
15 821 882 

Evvelki yıldan 

ıSon 5 aylık 
» 4 » 

— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

Fark 

285 661 
13 452 568 
15 871 454 
5 644 656 
1 856 993 
5 779 355 

13 255 897 

Artış, eksiliş 

+ 
—, 

farkı 

1 308 851 
76 220 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 27,42 
-r- 124,04 
— 25,31 
— 3,96 
+ 47,15 
— 9,26 

Değişme 
nispeti 

— 8,95 
0,48 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
ilâve edilen edilen tahsilat 

12 121 989 
10 922 221 

25 435 252 — 
26 667 883 — 

eksiliş tahmin 

1 084 918 24 350 334 
52 426 26 615 457 

Bu guruba giren gelirlerin hususiyeti ve yıllık tahsilat miktarları göz önünde tutularak, 1959 
malî yılı tahmini 25 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : 

25 000 000 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/258 
Karar No. 51 

II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclise Başvekâletin 29 Kasım 1958 tarih ve 71-816/3198 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen 1959 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası 17. XII. 1958 tarihinden 12. II . 1959 tari
hine kadar devam eden müzakereler neticesinde arz edilecek tadilâtla encümenimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Bütçeye ait maruzatımızdan önce, memleketimizin iktisadi durumunu kısaca gözden geçirmeyi 
faydalı buluyoruz. Bu mevzuda millî gelir rakamları umumi bir fikir verecek mahiyettedir. 

I - EKONOMİMİZİN SEYRİ: 

Millî geliri ifade eden gayrisâfi hâsıla rakamları aşağıda 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde göste
rilmiştir : 

(Tablo : 1) 

Cari fiyatlarla gayrisâfi millî hâsıla 

(000 000 ilâvesiyle T. L.) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954* 
1955 
1956 
1957 

T. L. 

10 384,3 
12 270,8 
14 320,5 
16 821,0 
17 114,8 

, 21 059,5 
24 334,0 
31 479,4 

Endeks 

100,0 
118,2 
137,9 
162,0 
164,8 
202,8 
234,3 
303,1 

Artış farkı 

+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 

18,2 
19,7 
24,1 
2,8 

38,0 
31,5 
68,8 

Cari fiyatla 
seneden se
neye 

+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 

artış % 

18,2 
16,7 
17,5 
1,7 

23,1 
15,5 
29,4 

Seneden se
neye sabit 
fiyatla ar

tış % 

+ ' 15,3 
+ 8,6 
+ 11,1 
- 9,1 
+ 7,7 
+ 6,8 
+ 4,5 

Kaynak İst. U. Md. 
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Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Nüfus 
(000) 

20 497 
21 545 
22 160 
22 791 
23 441 
24 121 
24 797 
25 504 

(Tablo : 2) 

CAEÎ FİYATLARLA 

Nüfus başına gayrisâfi millî kâmla 

T.L. 

496 
570 
646 
738 
730 
873 
981 

1 234 

Endeks 

100,0 
114,9 
130,2 
148,8 
147,2 
176,0 
197,8 
248,8 

Artış 

Carî fi
yatla se
neden se- Sabit fi-

farkı neye artış yatla artış 
% 

+ 14,9 
+ 15,3 
+ 18,8 
- 1,6 
+ 28,8 
+ 21,8 
+ 51,0 

% 

+ 14,9 
+ 13,3 
+ 14,3 
- 1,1 
+ 19,6 
+ 12,3 
+ 25,8 

% 

+ 12,1 
+ 5,7 
+ 8,0 
- H,7 
+ 4,6 
+• 3,8 
+ 2,1 

Kaynak îst. U. Md. 

Yıllar 

(Tablo : 8) 
1948 piyasa fiyatlariyU gayrisâfi mülî hâsıla 

(000 000 ilâvesiyle T.L.) 

T. L Endeks 

Sabit fiyatla Cari 
Seneden seneye fiyatla 

Artış farkı artış % artış % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

10 400,0 
11 988,3 
13 023,4 
14 466,7 
13 145,4 
14 150,7 
15 112,8 
15 874,6 

100,0 
115,3 
125,2 
139,1 
126,4 
136,1 
145,3 
152,6 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

15,3 
9,9 

13,9 
12,7 
9,7 
9,2 
7,3 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

15,3 
9,9 

n,ı 
9,1 
7,7 
6,8 
4,5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ • 

18,2 
16,7 
17,5 
1,7 

23,1 
15,5 
29,4 

Kaynak: İst. Um. Md. 
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1946 

V 

Yıllar 

1950, 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

- (Tablo : 4) 
î piyasa fiyatlariyle nüfus basma gayrisâfi millî hâsıla 

1 

Nüfus 
(000) 

20 947 
21 545 
22 160 
22 791 
23 441 
24 121 
24 797 
25 504 

T.L. 

496 
556 
588 
635 
561 
587 
609 
622 

Endeks 

,100 
112,1 
118,5 
118,0 
113,1 
118,3 
122,8 
125,4 

Artıg 
farkı 

+ 12,1 
+ 6,4 
+ 9,5 
— 14,9 
+ 5,2 
+ 4,5 
+ 2,6 

Seneden seneye 
artış % 

Sabit 
fiyatla 

4- 12,1 
+ 5,7 
+ 8,0 

- 1 1 , 7 
+ 4,6 
.+ 3,8 
+ 2,1 

Cari 
fiyatla 

+ 14,9 
'+ 13,3 
+ 14,3 
- 1,1 
+ 19,6 
+ 12,3 
+ 25,8 

Kaynak tst. U. Md. 
Buna nazaran, 1960 den 1957 ye kadar cari fiyatlarla millî gelir artışı % 203,1, nüfus başına 

artış % 148,8 dir. Cari fiyatlar 1948 piyasa fiyatlarına irca edildiği takdirde sabit fiyatla reel 
millî hâsıla artışı % 52,6, nüfus başına artış % 25,4 *tür. Böylece yedi senelik bir devrede millî 
gelirimizin yılda vasati % 7, nispetinde bir tezayüt seyri takibettiği müşahede ediliyor. 

Millî gelirimizin takibettiği müspet seyrin 1954 yılında mühim bir gerileme kaydettiği dikkati 
çeken bir noktadır. Sabit fiyatla 1950 de 100 olan endeks, 1953 te 139,1 haddine ulaştıktan sonra 
1954 te 126,4 seviyesine düşmüş ve böylece 1952 haddine geri dönmüştür. Millî gelirimizin kay
dettiği bu İM yıllık gerileme, bilindiği gibi, kuraklığın zirai istihsalimiz üzerindeki menfi tesirleri
nin neticesidir. Mütaakıp yıllarda da konjonktür üzerinde bunun ağırlığı hissedilmiş ve 2-3 yıllık 
kuraklığın zirai istihsale indirdiği darbenin telâfisi pek kolay olmamıştır. 

1950 yılı 100 itibar edilerek 1948 sabit fiyatlariyle gayrisâfi millî hâsılanın muhtelif sek
törlerdeki seyri aşağıdaki (5) numaralı tabloda gösterilmiştir. 

(Tablo : 5) 
Gayrisâfi millî hâsılanın sabit fiyatla umumi ve sektörlere göre endeks 

TABLOSU 

Y
ıll

ar
 

. 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957.. 

ı—1 

5fl oS 
50 g 

100,0 
115,3 
125,2 
139,1 
126,4 
136,1 
145,3 
152,6 

u 

Ki 

100,0 120,7 
128,5 
140,7 
113,0 
123,2 
133,9 
136,6 

cc 
A "43 
so 

«S 
>-* 

m 

100,0 110,4 
119,6 
132,1 
132,9 
139,4 
148,6 
159,6 

M 
•!-( 
'B 
Ö 
eö 

100,0 
122,2 
143,3 
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145,6 
153,4 
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205,9 

e? 
§ 0O 

"3 . 
S 

4—1 

100,0 
109,3 
117,4 
129,4 
139,9 
136,9 
144,2 
153,5 

va
-

"S co 
M *? 

100,0 
112,5 
126,6 
145,8 
159,4 
180,0 
202,2 
224,3 

% 
cö u 
ee 

ee 
eö 
a» 
Ö 

100,0 
104,3 
125,5 
173,3 
143,7 
151,0 
153,3 
180,0 

tö
rü

 

M 
Qi 
CG 

eö 

100,0 
117,7 
126,2 
138,9 
119,7 
129,1 
139,2 
144,5 

I 

co 
cö 
a 
031 ,r* 

S, *•* 

100,0 109,6 
133,0 
142,4 
168,1 
185,4 
192,7 
204,4 

se
le

r 

co 
50 
<0> 

<ı—1 

eö 

3 
100,0 112,3 
128,4 
149,6 
171,4 
190,8 
202,8 
215,4 

1 â s 

o 
Se

rb
es

t ı
 

"o
 

hi
zm
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114,1 
126,3 
130,7 
140,6 
166,9 
172,3 
183,0 

irl
er

i 

o 
&c 

O) 
M cc 

ş 
100,0 
107,4 
116,1 
125,3 
133,3 
147,1 
168,7 
183,7 

et
le

ri 

s N 

100,0 
105,4 
113,1 
129,7 
139,4 
136,9 
139,0 
148,8 

Kaynak: îst. V. M, 
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Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, zirai gelirler 1950 - 1953 devresinde umumi gayri-

sâfi millî hâsıladan daha hızlı bir inkişaf gösterdiği halde 1954 - 1957 devrpsinde bilâkis 
umumi inkiçafın oldukça gerisinde kalmıştır. Zirai gelirlerin 1957 endeksi 1953 endeksine an* 
cak yaklaşabilmiştir. Ziraatle çok yakından alâkalı olan ticaret sektörü için de aynı mütalâa 
varittir, öabit fiyatta hesabedüen ticari gelirler, 1956 yılında ancak 1953 seviyesine tekrar ulaş.-
inış ve müteakiben bunu aşmıştır. Zirai gelirlerin 1957 de millî gelirin % 40,4 nü ve ticaıi 
gelirlerin de millî gelirin % 12,2 sini temsil ettiği düşünülürse, kuraklığın gayrisâfi millî hâsı
lanın ceman % 52,6 sı üzerindeki menfi teskinin ehemmiyeti tezahür eder. Bunu diğer sek
törlerdeki daha müsait inkişaf telâfi etmiştir. 

Filhakika gayrisâfi millî hâsılanın 1957 de % 14,9 nu temsil eden ve imalât sanayii ile ma
dencilik ve (eîektrik, havagazı, su) tâli sektörlerini ihtiva eden sanayi sektöründe gelir artışı 

%İJöü-lÜ53 devresinde gayrisâfi millî hâsıla umumi artış nispetlerinin gerisinde kaldığı halde bunu 
mütaakıp bu umumi artışın oldukça ilerisine germiş ve gayrisâfi millî hâsıla içindeki nispeti 
% 13,5 dan (1953) % 14,9 haddine (1957) yükselmiştir. 1948 sabit fiyatlariyle temin ettiği ge
lir 1953 te 1 958,6 milyondan 1597 de 2 366,7 milyona yükselmekle 408,1 milyon liralık (% 20,8) 
nispetinde bir artış kaydetmiştir ki, takibettiği ıiz sanayi istihsale müteveccih yatırımlar politi
kasının muvaffakiyetine güzel bir delildir. Bu arrda madencilik tâli sektöründe yedi yıllık reel 
gelir artşının % 105,9, imalât sanayiinde % 53,5, elektrik, havagazı ve su sektöründe % 124,3 ol
duğu memnuniyetle müşahede edilebilir. Bu terakkinin, darlık konjonktöründen azade kalı
nacağını ümidettiğimiz önümüzdeki yıllarda bir kat daha hızlanmasını beklemekte isabetsizlik ol
madığına kaaniiz. Çünkü yatırım politikamızın tam randımanına gittikçe yaklaşmak imkânını 
veren bir istikrar durumuna dâhil olmuş bulunr.yoruz. 

Gayrisâfi millî hâsılanın inşaat sanayii Ve bununla yakından ilgili bulunan mesken gelirleri 
sektörlerindeki artışlar da dikkate şayandır. Ve memleketin imarında ©İde edilen müspet neticele
rin ifadesi sayılabilir. 

İnşaat sanayiinde (Sabit fiyatlarla) yedi sene içinde elde edilen gelir artışı 371,7 milyon ve nis
peti % 80 dir. Mesken gelirlerinde artış yekûnu 281,4 milyon lira ve nispeti % 83,7 dir. Çimen
to sanayiimizin çok isabetli bir konsepsiyonla kuruluşu bunda en müessir faktör olmuştur. Demir 
ve çelik sanayiimizdeM ilerleme bu imar faaliyetini kuvvetle desteklemiş olup istihsali bir misli 
artırmaya matuf yeni tesislerin tamamlanması imar ve inşa faaliyetlerinin hızını bir kat daha ar
tıracaktır. 

Ulaştırma sektöründe (1948 fiyatlariyle) gelir artışıl957 de 1950 ye nazaran 647,8 milyon li
raya baliğ olmuştur ve nispeti % 104,4 dür. Bu, istihsal ve alelûmum iktisadi faaliyetlerdeki in
kişafın esaslı bir müş'iresidir. Muvaffakiyetle tatbik olunan yol politikası ve buna muvazi ola
rak bütün ulaştırma vasıtalarının tezayüdü Türkiye'de trafik hacmini genişleten ve istihsali teş
vik eden bir unsur olarak iktisadi kalkınmamızın başında yer alır. Yol, köprü, hava meydanları 
ve liman inşaatı Türkiye'ye çok uzun zaman mahrum kaldığı bütünlüğü kazandırmıştır. 

Malî müesseselerin gayrisâfi hâsılası 1950 - 1957 arasında 175,5 milyon liradan 378 milyon lira
ya yükselerek 1948 fiyatlariyle 202,5 milyon lira artmıştır. Nispet % 115,4 dür. Kredi, Türki-
yenin iktisadi kalkınmasında en mühim bir faktördür. Ve bu vaziyeti hiç şüphesiz muhafaza 
edecektir. Millî tasarrufun iktisadi kalkınma ve faaliyet sahalarına intikalini temin eden bu fak
törden istifademizin mütezayidolarak devamı beklenilir. 

Serbest meslek ve hizmet gelirlerinde de 1950 de 399 milyon liradan 1957 de 730 milyon liraya 
ulaşan bir inkişaf kaydedilmiştir. 1948 sabit kıymetleriyle artış 331,3 milyon lira ve nispeti % 83 
tür. Serbest meslek ve hizmetlerin bu kadar dikkati çekecek bir seyirle gelirlerindeki artış umu
mi faaliyet içinde bu sektörün ehemmiyetini belirtmektedir. Nitekim bu gelirlerin umumi millî 
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hâsıla içindeki nispeti % 3,8 den % 4,6 ya yükselmiştir. Bütün bu artışlar sabit fiyatlara irca edil
miş reel nispetlerdir. 

Nihayet Devletin halkın istifadesine arz ettiği hizmetlerin bunları ifa eden vatandaşlara temin 
ettiği gelir yekûnunda da esaslı bir artış mevcuttur. 1948 fiyatları üzerinden yapılan muvakkat 
mahiyetteki hesaplara göre, Devlet hizmetlerinin roel gayrisafi hâsılası 1950 de 912,3 milyondan 
1957 de 1 357,5 milyon liraya yükselerek % 48,8 bir tezayüt kaydetmiştir. Memur maaş ve ücret
lerinin umumi konjonktürü talribedemadiğd nazarı dikkate alınırsa, reel hizmet inkişafının yu-
karıki nispeti aştığı anlaşılır. Her sahada vatandaşlara daha fazla hizmet edilmesi ancak ikti
sadi kalkınmanın Devlet gelirleri üzerindeki müsbet tasirleri sriyesinde mümkün olmuştur. Bizi 
modern Devlet bünyesine ulaştıracak olan da bu kalkınmanın devamı olacaktır. 

Bu izahatı (İmalât sanayiinin Mısır, İsrail ve Türkiye'de seyri) adı altında Birleşmiş Milletler 
İktisadi ve Sosyal İşler Dairesince neşrolunan kitaptan aldığımız aşağıdaki tablo ile tamamlıyalim: 

(Tablo : 6) 

Dahüî hâsılanın sabit fiyatla artışı 

(Harb öncesi : 100) 

Mısır İsrail Türkiye 

Devreler 

Harb öncesi 
1945 
1948 -1950 
1953 -1955 
1956 

Yekûn 

100 
108 
141 
161 
156 

Nüfus 
başına 

^ • » 

100 
96 
115 
115 
108 

Yekûn 

— 
100 
142 
171 

Nüfus 
başına 

— 
100 
106 
119 

Yekûn 

100 
87 
117 
167 
181 

Nüfus 
başına 

10,1 
78 
97 
121 
124 

Görüldüğü üzere, 1948 - 1950 devresine nispetle Türkiye'de daha 1950 da tahakkuk eden reel 
hâsıla artışı 64, :117, yani % 54,7 olmuş ve İsrail'deki % 71 ile kabili mukayese bir nispet arz 
etmiştir. 

İsrail'deki gelir artışı ve bu memleketin kcIkınması umumiyetle bir örnek olarak gösterilir. 
Bu hâsıla artıranda, yetişkin ve istihsale hemen müessir olarak katılabilen nüfusun bahis mevzuu 
devrede hariçten gelerek ekonomik faaliyetlerde yer almalarının tesiri aşikârdır. Bu faktör nazarı 
itibara alındığı takdirde bizdeki kalkınmanın ve neticelerinin daha geri olmadığı tezahür eder. Kal
dı ki, 1953 - 1955 kuraklığının gayrisafi millî hamlamıza iras ettiği iki sene geriye dönme hâdisesi 
vâki olmasaydı, Türkiye'de istihsal olunan neticenin Israil'dekine muadil ve belki üstün olduğu 
daha iyi tezahür edecekti. 

Buna mukabil, Mısır'da aynı devrede kaydedilen inkişaf 15: 156 yani takriben % 10 olmuştur. 
Bünyeleri arasındaki müşabehet dolayısiyle Birleşmiş Milletler tarafından mukayeseli bir etüd mev
zuu olarak ele alınan bu üç memleket arasında Türkiye'nin mümtaz mevkii her bakımdan dik
kate şayandır. 

Nüfus başına hâsıla artışı ise Türkiye'de 27 : 97 (% 27,9) olmasına mukabil İsrail'de % 19 
olarak gözüküyor. Bu da, yukardaki müşahedeyi teyideder. İsrail'deki artışta, İmmigration vo
liyle celbedilen müstahsil nüfusun umumi nüfus içindeki nispetinin artması rol oynamış, fakat 
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millî hasılanın bize nazaran biraz daha fazla tezayüdüne rağmen nüfus başına gelir artışının bize 
kıyasen daha geride kaldığı müşahede edilmiştir. 

Mısır'da ise aynı, devrede gayrisâfi millî hasıla ancak 15:141 (% 10,6) nispetinde artmıştır. 
Türkiye'deki artış bunun tam 5 mislidir. 

II - İSTİHSAL FAKTÖRÜ OLARAK YATIRIMLAR : 

Devlet ve hususi teşebbüs (alelûmum vatandaşlar) tarafından yapılan yatırımlar ve sarf edilen 
gayretler iktisadi kalkınmanın esasını teşkil etmiştir. Umumi Muvazene ile mülhak bütçelere gi
ren yatırım tahsisatı 1951 -1958 devresinde 6 615 392 647 liralık bir yekûn teşkil eder. 

Bu yatırımlar, tahsisat olarak 1951 - 1958 bütçelerimize (umumi muvazene ve mülhak bütçele
re) aşağıdaki şekilde dağılmıştır : 

(Tablo: 7) 

Yıllar 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Umumi Muvamm -

Tahsisat yekûnu 

1 641 559 156 
1 811 451 326 
2 192 281 782 
2 354 621 220 
3 034 699 310 
3 444 470 832 
4 144 478 081 
4 625 885 651 

23 249 447 358 

Mülhak bütçeler yatırımları 
Yatırım tahsisatı 

320 204 670 
389 000 373 

m 577 368 459 
605 742 729 
898 043 740 
985 044 022 

1 303 606 163 
1 536 382 491 

6 615 391 647 

Nispet % 

19,51 
21,47 

«,• 26,34 
25,73 
29,59 
28,60 
31,45 
33,21 

28,4 

Hazine genel hesaplarına göre, yatırımlar için yapılan fiilî sarfiyat, umumiyet itibariyle tahsi
sattan fazla olmuştur. Bu artışlar ve nispetleri aşağıdaki taplolarda gösterilmiştir. 

Bütçeden yapılan yatırımların 1951 de beşte bir nispetinde iken 1955 te üçte bir nispetine 
yükselmiş olması, Türkiye'nin ısrarlı olarak takibettiği yatırım siyasetinin açık ifadesidir. 

4 »-
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Devlet yatırımlarının en ziyade kesafet arz ettiği saha nafıa hizmetleridir. Karayolları bakı
mından istihsal edilen neticeler sarf edilen gayretlerin miiessiriyetini açıkça gösterir. 

1945-
Yü 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Yekûn 
Senelik vasati 

(Tablo : 
D. Karayolları 1945 -

• 1949 Sarfiyatı 
T. L. 

x 8 162 724 
17 602 419 
17 256 785 

• 28 860 790 
63 169 015 

135 051 733 
27 010 347 

8) 
1949 faaliyeti 

Yapılan işler 

. Yeni yol 
km. 

454 
122 
356 
350 
349 

1 631 
326 

Yeni asfalt 
kaplama 
km. 

19 
132 
193 
104 
291 

739 
160 

* 

Köprüler 
Aded 

5 
11 
14 
10 
32 

7*. 
14 

Metre 

209 
600 
871 
405 

2 461 

4 546 
909 

(Tablo : 9) 
D. Karayolları 1950 - 1958 faaliyeti 

Tapılan İşler 
* Yol inşaatı (km.) Asfalt Onarılan 

1960 -1958 Sarfiyatı Temel kaplama yol Köprü inşaatı 
Yıl T. L. Tesviye tabakası km. Adedi Aded Metre 

Tahsis 
» 

Yekû 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

n 
Senelik vasati 

68 927 878 
97 113 407 
185 006 682 
209 640 436 
191 213 828 
315 188 840 
366 860 745 
514 221 047 
496 034 106 

2 444 202 969 
271 578 108 

466 
526 
561 
932 
900 
988 

1 587 
1 745 
1 216 

8 921 
991 

375 
877 
801 
937 

1 866 
1 880 
1 903 
2 154 
926 

11 719 
2 302 

432 
314 
601 
844 
447 
936 

1 286 
1 414 
1 806 

8 080 
898 

25 
121 
94 
78 
93 
57 
104 
92 
37 

701 
78 

23 
45 
114 

' 105 
163 
156 
162 
119 
40 

927 
103 

1 669 
2 838 
4 144 
3 633 
5 214 
6 842 
5 194 
4 079 
2 175 

35 788 
3 976 

Artış % 955 % 910 % 460 ^% 636 % 336 
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(Tablo : 10) 

1945 -1949 yıllarında bakıma alman vilâyet yollan 

Vilâyetlerin 
baktığı Harcanan 

Yıl yol (km.) T. L. 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Yekûn 
Senelik vasati 

4 980 
5 992 
6 553 
5 038 
5 440 

1 446 242 
2 339 335 
2 634 876 
£ 381 249 
2 862 238 

11 663 940 
2 332 788 

1950 

(Tablo: 11) 

1958 yıllarında bakıma alman vilâyet yolları 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Vilâyetlerin 
baktığı yol 

uzunluk 
(Km.) 

9 638 
11 089 
11 039 
12 958 
14 628 
16 109 
15 066 
15 983 
17 056 

harcanan 
(T, L.) 

2 168 030 
1 986 896 
3 613 665 
8 605 808 
8 237 535 
8 110 616 
9 760 722 
12 230 112 
9 854 319 

64 567 703 
21 091 500 

85 659 203 

Karayollarının 
baktığı yol 

uzunluk 
(Km.) 

556 
746 
941 

1 400 
2 064 
3 690 
5 246 
5 475 

harcanan 
(T. L.) 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 828 000 
3 928 000 
5 337 000 
5 998 000 

21 091 500 

Senelik vasati 9 517 700 artış % 308. 
Bakımdaki yollar (1958) Km. 22 531 (1949) Km. 5 440 artış % 314 
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(Tablo: 12) 

KÖY YOLLARI MALÛMATI . 

1945 - 1949 yılları arasında köy yolu yapılmamıştır. 
1950 - 1958 yalarında köy yolları faaliyeti mahalli çalışma, özel idare bütçeleri ile vekâlet yardım 

ödeneğinden ayrılan paralarla yapılan işler : \ 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1858 

Yol 

Stabilize 
Kaplama 

(Km.) 

472 
1.142 
1.743 
1.642 
1.390 
1.578 
1.770 

(*) , 3.218 

12.955 

yapımı 

Toprak 
Tesviye 
(Km.) 

2.681 
4.684 
4.507 
4.247 
3.188 
5.997 
6.983 
3.297 

35.584 

Yeni köprü 

10 mt. den 
büyük 

(Aded) 

49 
102 
118 
91 

189 
432 
148 

(••) 

1.129 

yap7 mı 

10 mt. den 
küçük 

(Aded) 

431 
659 

1.413 
1.142 

945 
2.071 

852 
(*#) 

7.513 

Köprü işleri 

10 mt. den 
büyük 
(Aded) 

11 
54 
47 
38 
23 
18 
31 

(••) 

222 

Tamir 

10 mt. den 
küçük 
(Aded) 

102 
132 
141 
60 
76 

249 
78 

(••) 

838 

harcanan 
(T.L.) 

2.916.244 
7.284.683 

11.434.408 
8.001.190 

11.621.100 
11.822.18S 
17.001.351 
5.308.955 

75.390.212 

(*) 1958 yılı miktarları 9 aylıktır. 
(**) Ceman 5 133 aded ve 7 364 metre uzunlukta köprü işinde çalışılmaktadır. 
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DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI: 

1. (1937 -1949) ve (1950 -1958) devrelerinde her sene su işle-
lerine yapılan fiilî sarfiyat : 

1937 - 1949) devresinde 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

senesinde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

b) 1950 - 1958) devresinde 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

senesinde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lira 

2 052 758,78 
5 378 031,64 
7 969 490,53 
7 834 772,13 
8 460 850,49 
10 193 610,28 
13 515 318,17 
12 284 078,89 
8 033 926,91 
15 499 433,— 
15 398 735,78 
15 989 987,74 
23 952 781,81 

(1937 - 1949) devresi yekûnu : 146 563 776,16 
Senelik vasati : 11 274 906 

Lira 

21 051 731,12 
38 499 009,59 
63 315 537 — 
88 293 592,43 

129 024 016,60 
192 262 526,56 
252 586 378,81 
372 167 579,-
397 967 579,— 

(1950 - 1958) devresi yekûnu : 1 555 167 950,11 
Senelik vasati 172 796 440 
Artış nispeti % 14,33 
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(Tablo: 13) :f\ 

Yapılan su isleri 

1937 — 1949 1950 — 1958 

Taşkından korunan arazi Ha. 56 680 349 342 
Korunan şehir, kasaba ve köy aded: 27 212 
Kurutulan bataklık Ha. 21 908 63 963 
Sulama şebekesi Ha. 54 680 80 545 
Barajlar arkasında su iddihan M3 157 000 000 9 867 600 000 
Bununla sulanacak arazi Ha. 20 000 295 775 
İstihsal edilen enerji Kuv. takat — 188 750 
Senelik üretim — 882 000 000 
Açılan derin kuyu aded — 825 
Açılan kuyu mecmuu tûl M. — 118 591 
Yer üstüne çıkarılan militre saniye — 9 524 
Köylere temin olunan fennî içme suyu köy aded — 22 500 
Yeraltı sularına masraf T. L. — 21 391 207 

Yol ve su işlerinde, birbirinin devamı gibi görünen işlerin 1950 den sonra iktisabettiği genişlik 
ve elde edilen neticelerin azameti başkaca mütalâayı lüzumsuz kılmaktadır. 

Münakalât, ziraat ve sanayie böylece temin olunan yepyeni imkânların aynı zamanda yepyeni 
bir zihniyet ve işlerin ele alınışında azim ve cesaret mahsulü olduğu kolayca takdir edilecek hu
suslardır. 1959 - 1964 yedi senelik programının 2 897 milyonluk, yani senede 414 milyon liralık 
bir mevzu teşkil ettiği ayrıca dikkate alınacak bir husustur. Bunun detayları da aşağıdaki tablo
larda görülecektir. 



İkmale matuf işler 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 

îşin adı 

(Tablo : 14) 

DSt Umum Müdürlüğü yatırım 

TABLOSU 

Gediz vadisi sulamaları 
Büyük Menderes ovaları sulamaları 
Seyhan ovası drenaj ve sulaması 
Erzincan ovası sulaması ikmali 
İğdır ovası sulaması 
Uluova sulaması 
Meriç ıslahı ikmali 
Alaşehir çayı ıslahı 
Altınapa barajı sulama şebekesi 
Aksaray ovası sulaması 
Kayseri karasaz sulaması 
Tokad-Kazova sulaması ikmali 
Çarşamba ovası ıslahı 

1960 

Tediyeler (1 000 

1961 1962 

3 000 
3 000 
5 000 
2 000 
3 000 

— 
— 

3 000 
5 000 
4 000 
4 000 
4 000 
£000 

10 000 
10 000 
15 000 
5 000 
10 000 
3 000 

— 
3 000 
5 000 
7 000 
6 000 
5 000 
10 000 

15 000 
10 000 
15 000 
3 000 
15 000 
7 000 
10 000 

—-
5 000 
8 000 
6 000 
5 000 
10 000 

Yekûn 41 000 89 000 109 000 



(Tablo : 15) 

DSÎ Umum 3Iüdürlüğü yatırım 

TABLOSU 

Sıra 
No. 

Yelliden ele alınacak büyük su işleri 

İşin adı 1960 

1 Dalaman çayı ıslahı ve sulaması 
2 Efteni manzumesi ıslahı ve sulaması 
3 Antalya ovaları sulamaları 
4 Develi Sultanşazlığı kurutulması ve sulaması 
5 Mersin - Alata ıslahı ve sulaması 
6 Haruniye - Düziçi ovası sulaması 
7 Bafra ovası ıslahı 
8 Bayburt - Sünür ve Hart ovalan sulaması 
9 Pasinler ovası ıslahı ve sulaması 

Tediyeler (1 000 

1961 1962 

10 000 
10 000 
5 000 

— 
— 

5 000 
— 
— • 

5 000 
20 000 
20 000 
5 000 
2 000 
3 000 
10 000 
1 000 
5 000 

5 000 
20 000 
20 000 
5 000 
3 000 
4 000 
10 000 

—-
10 000 

Yekûn 30 000 71 000 77 000 
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(Tablo :. 1«) 

tik on sene içinde ele alınacak 

BARAJLAE 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Barajın 

İbrala 
Zanapa 
Selevir 
Seyitler 
Sakalıkesîk 
Sürbaha 

adı 

Barajı 

Alnras - Fatlı ünitesi 
Sarımsaklı 
Aralantaş 
Kızılırmak (Kargı) 
Aksu (Kargı) 
Gıcık 
Sürgü 
Kartalkaya 
Menzelet 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

1960 

3 000 
— 

3 000 
2 000 

— 
2 000 

—. 
— 
— 
— 
— 
—. 
—. 
— 
— 

10 000 

Sienelere göre tediye (1 000 

1961 

10 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
4 000 

— 
— 

10 000 
— 
—, 
— 

10 000 
— 
— 

54 000 

1962 

10 000 
20 000 
5 000 
5 000 

10 000 
4 000 

— 
4 000 

20 000 
10 000 

— 
— 

20 000 
— 
— 

108 000 

1963 

10 000 
10 000 
3 000 

— 
10 000 

.— 
— 

10 000 
20 000 
20 000 

— 
— 

20 000 
— 
— 

103 000 

T. L.) 
1964 ve 
sonrası 

7 000 
40 000 

— 
— 

5 000 
— 

300 000 
20 000 ' 

250 000 
40 000 

100 000 
220 000 

30 000 
65 000 

260 000 

1 337 000 

Yekûn 

40 000 
75 000 
16 000 
12 000 
30 000 
10 000 

300 000 
34 000 

300 000 
70 000 

100 000 
220 000 
80 000 
65 000 

260 000 

1 612 000 
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DSİ Umum Müdürlüğünce yenit&op, sâri taahhütlere bağlanacak olan işlerin icm 

(000 ilâvesiyle) 

Sara 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

îş grupları 1959 

İkmale matuf işler 
Yeniden ele alınacak büyük su işleri 
Yeniden ele alınacak barajlar 
Münferit su işleri ihaleleri 
Yeraltı suyu ihaleleri 
Makina parkı için yapılacak ihaleler 

1960 
Senelere göre tediye (1000 T 

1961 1962 19 

— 
— 
— 

5 000 
8 300 

42 000 
30 000 
10 000 
15 000 
15 000 
88 500 

91 000 
71 000 
54 000 
15 000 
30 000 
80 000 

112 000 
77 000 
108. 000 
25 000 
15 000 
110 450 

9 
7 
10 
2 
2 

Yekûn 13 300 200 500 341 000 447 450 
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DEMÎRYOL İNŞAATI : 

Bu bahiste en büyük şeref Atatürk devrine aittir. Rakainlar6 aşağıda gösterilmiştir: 

(Tablo : 18) 

Yıllar Sarfiyat (T.L.) İnşaat (Km.) Senelik vasati (Km.) 

1924 -
1939 -
1951 -
1951 -

- 38 
- 50 
- 58 
••- 5 8 

331 481 807 
143 919 890 
279 186 643 
(Altyapı) —) 

3 186 
399 
279 
130 

212 
34 
35) 
16) 

Hatlar 

Faaliyet Programı 

Uzunluğu (Kın.) İsletmeye açılan İnşa edilecek 

222 
1.93 
96 

1950 den sonra 1939 - 1950 devresindeki yavaşlamış inşaat temposunun muhafaza edildiği görü
lüyor. Bunun sebebi inşa faaliyetinin karayolu, denizyolu gibi diğer münakale sistemleri ilâ 
ahenkli bir şekilde inkişafı esasına göre ayarlanmasıdır, 

Elâzığ - Van - Hudut 
Erzurum temdidi 
Narlı - Gazianteb - Karkamış 

465 
278 
180 

243 
85 
84 

Yıllar 

1940 - ,50 
1951 - 58 

Liman - Barınak 

(Tablo : 

Yatırım 
T.L, 

47 883 000 
541 065 000 

ve iskeleler 

19) 

Tutarları 
senelik vasati 

4 353 000 
77 276 000 Artış % 1 675 

Limanlar hususunda bütçe gerekçesinde etraflı malûmat mevcuttur. Şunları ilâve edelim. 

(Tablo : 20) 

Yılla* 

1948 
1957 
1960 

Yapılan 
tahmil - tahliye 
(Milyon ton) 

- 7,5 
13,4 

5 büyük 
liman faaliyeti 

(Milyon ton) 

4,25 
• 7,48 

16,9 

5 ara 
liman faaliyeti 
(Milyon ton) 

1,9 
2,53 
6,1 

1960 kapasiteleri 1957 ye nispetle 2,25 misli civarında olacaktır. Bu kapasiteler trafiğin art
ması nispetinde mevcut tevsiat projelerinin tatbiki suretiyle büyük limanlarda 35 milyon, orta 
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İimanİarda 11 milyon tona yükseltilecektir. Bu miktarlar ilk artışı takiteden yıllarda bütün dün
ya limanlarında görülen normal artış seviyesine göre (20) yıllık bir devreye yani 1980 yılında 
vâsıl olması muhtemel inkişafın, şimdiden derpiş edilmiş olduğunu gösteriyor. 

Buraya kadar verilen izahat nafıa camiasının nasıl uzun vadeli bir program üzerinde çalışıp 
bunları tahakkuk ettirme yolunda olduğunu gösteriyor. Diğer devlet yatırımları hakkında bütçe 
gerekçesinde ve raportörlerimizin raporlarında mevcut izahat bunlar üzerinde tekrar durmayı 
lüzumsuz kılmıştır. 

YATIRIMLARIMIZIN YEKÛNU : 

Yatırımları yekûn olarak şöyle mütalâa etmek mümkündür 

(Tablo : 21) 

T. Lirası 

Bütçeden yapılan yatırımlar 6 859 000 00ÛL 
Bütçe dışı yatırımlar : 
Sanayi sahası devlet sektörü 1 536 000 000) Sanayi Vekâletinin 
Sanayi sahası hususi sektör 3 145 000 000^ hesaplarına göre 

Yekûn 11 540 000 000 

Bu yekûn, kısmi "bir mahiyet arz eder. Filhakika ziraat ve münakalât sahalarında vatandaşla
rın yatırımları, belediyelerin ve hususi idarelerin çeşitli yatırımlan buraya dâhil olmadığı gibi 
mesken inşaatı da hesaba katılmamıştır. Yalnız İller Bankası vasıtasiyle veya yardımiyle kurulan 
tesislerin yekûnu 1958 yılı sonuna kadar 760 milyon liraya baliğ olmuştur. Keza belediyelerce 
verilen ruhsatnamelere göre 1954 - 1957 yılları zarfında yapı durumu şöyledir : 

T. L. 

Ev inşaatı 1 692 000 000* 
Apartman inşaatı 955 000 000 

Yekûn 2 647 000 000 

Aynı devrede umum inşaat kıymeti 3 729 543 000 lira olarak hesabedilmiştir. Bu suretle mem
leketimizde 1951 - 1958 devresinde yapılmış olan yatırımların yekûnu 15 milyarın üstünde umumi 
bir hacım teşkil etmektedir. 

1951 - 1958 gayrisâfi millî hâsıla yekûnu piyasa fiyatlariyle 137 400 milyon lira olduğuna 
göre gayrisâfi millî hâsılanın % 11 rini geçen bir nispetin ytırımlara tahsis edildiği anlaşılır. 

Bu kadar muazzam ]?ir yatırım gayretinin beyhude olarak sarf edilmediği ve millî ekonomi ile 
hayat seviyesi üzerindeki müspet tesirlerinin hiçbir şekilde küçümsenemiyeceği aşikâr olmakla be
raber, hiçbir delil göstermeksizin aksine iddiaların mevcut ve berdevam olması karşısında, istihsal 
hayatı üzerinde bunların neticelerini gözden geçirmek icabediyor. 
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m - İSTİHSALDE ARTIŞLAR : 

ZİRAAT SEKTÖRÜ 

Türkiye'de (1954 yılı müstesna) devamlı bir mahiyet arz eden istihsal artışı, umumi kıymet 
olarak sabit fiyatla hesabedilen gayrisâfi hâsıla artışlarında görülür. Bu artış nispeti, 1950 ye na
zaran 1957 de % 52,6 dır. Şimdi bunu muhtelif sektörler itibariyle tahlil edelim : 

(Tablo : 22) 

1948 sabit fiyat fiyatlarvyle gayrisâfi hâsıla 

G. Safi G. Safi zirai G. Safi millî G. Safi millî G. Safi zirai 
Yıllar millî hâsıla hâsıla hâsılaya nis- hâsıla hâsıla 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

(000.000 T.L.) 

10 400,0 
11 988,3 
13 023,4 
14 466,7 , 
13 145,4 
14 150,7 
15 112,8 
15 874,7 

(000.000 T.L.) 

4 690,8 
5 659,3 
6 026,2 
' 6 599,3 
5 306,0 
5 786,4 
6 287,9 
. 6 417,0 

pete % 

45,1 
47,2 
46,3 
45,6 
40,4 
40,9 
41,6 
40,4 

endeksi 

100,0 
115,3 
125,2 
139,1 
126,4 
136,1 
145,3 
152,6 

endeksi 

100,0 
120,7 
128,5 
140,7 
113,0 
123,2 
133,9 
136,6 

Müşahedeler ; 

1. Zirai gelirler millî gelirin en mühim sektörünü teşkil ederler. 1951 de % 47.2 olan nispet 
faktörü 1957 de % 40,4 de düşmüştür. Bunu ziraatteki inkişafın diğer sektörlerin mecmuuna naza* 
ran nispeten geri kaldığının delili olarak kabule mecburuz. 

2. 1950 - 1953 devresinde, bilâkis zirai gelirler diğerlerinin mecmuundan daha hızlı olarak 
terakki etmiş bulunuyordu. 

3. Artıştaki bu gerilemenin sebepleri şöyle mütalâa edilebilir. 

a) Zirai istihsalin hava şartlarına çok sıkı olarak bağlı kalması (1953 - 1954) kurak yıllarının 
tesirleri gerilemede mühim bir âmildir. 

b) Ekstansif ziraatle temin olunan gelir teminatlı sayılamaz. Ancak entansif Kıraatle muhalif 
şartların tesirlerini telâfi etmek ve istihsali - daha yavaş nispette de olsa bile - devamlı bir artışa 
ulaştırmak mümkündür. 

c) Bu itibarla ıslâh edilmiş tohum teminine, sulama imkânlarını genişletmeye, gübre ihtiya
cını mahallî olarak karşılamaya, zararlılarla mücadeleye matuf masraf ve yatırım gayretlerimizin 

„ isabeti zahirdir. Ziraatte teknik unsurun hâkimiyetini kurabilmemiz istikbali teminata bağlama
nın tek yoludur. Doç. Dr. Reşat Aktan'm «Türkiye'de zirai prodüktivite» etüdünün neticesi olarak 
beyan ettiği gibi: 

«Zirai kalkınmanın gösteriş mahiyetinde, mahdut sayıda insanı istifade ettiren bir hareket olmak
tan ziyade büyük kütleleri faydalandıran temeldeki bir kalkınma olması gerektir. Bu gayeye ulaşmak 
üzere zirai prodüktiviteyi müessir bir manivela olarak kullanmak mümkün ve doğru olur. Yılda 
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% 3 - 5 gibi mütevazi bir prodüktivite artışı bile bu uğurda yapılacak masrafları ve sarf edilecek 
gayretleri fazlasiyle karşılamaya yetişir. Prodüktivite artışı yolu ile elde edilecek zirai kalkınma 
emin ve devamlı bir ilerlemeyi temsil eder; ve evvelâ hızla sıçrayıp bir kaç adım gerilemek sure
tiyle yapılacak kalkınmaya her bakımdan tercih edilmelidir.» 

Bu hakikat kabul edildikten sonra, Türkiye'de şimdilik hızla sıçrayıp bir kaç adım gerilemek ve 
sonra yeniden hamle yapmak şekliyle olduğu gibi prodüktiviteyi ıslaha matuf teşebbüs ve tedbirler 
neticesi olarak da gerçek bir zirai kalkınma dikkati çeker. Aşağıdaki tablo bunun bir müş'iresidir. 

(Tablo : 23) 

Türkiye'de çalışan zirai nüfus başına gıda maddeleri ve zirai 
mahsuller endeksleri 

+ 
Baz seviyesine Baz seviyesine 

nazaran % Bütün nazaran % 
Yıllar Gıdalar değişme mahsûller değişme 

1934 -1938 
1946 -1947 
1947 -1948 
1948 -1949 
1949 -1950 
1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

1 000 
0'846 
0 750 
0 845 
0 681 
0 792 
1 000 
1 104 
1 198 
0 964 
1 070 

— 
—15 
—25 
—16 
" Ou 

—21 
0 

+ 10 
+20 
—4 
+7 

Kaynak : Türkiye ekonomisinde prodüktivite 

Bu cetvel, nüfus başına zirai istihsalin 1934-1938 vasatisine nispetle İkinci Dünya Harbini ta-
kibeden yıllarda 1950 -1951 kampanyasına kadar devamlı olarak % 14 - % 28 noksan, 1951 -1952 
den itibaren ise (1954 -1955 kampanyasında menfi % 1 fark hariç) ö^evamlı olarak % 3 - % 21 fazla 
olduğunu gösteriyor M, iki devre arasındaki farklar birinci devrenin en müsait yılı olan 1946 -1947 
ye nazaran % 16 - % 37, en gayrimüsait yılı olan 1949 -1950 ye nazaran % 31 - % 49 ve nihayet 
ortalama yılı sayılabilen 1947 -1948 kampanyasına nazaran da % 24 - % 43 fazla olmuştur. 

1 000 
0 870 
0 788 
0 860 
0 723 
0 819 
1 027 
1 124 
1 211 
0 990 
1 096 

— 
—13 
—21 
—14 
—28 
—18 
+ 3 
+ 12 
+21 
— 1 
+ 10 

« 



402 -

(Tablo : 24) 

Yıllar 

1938 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Sabit fiyatla 
zirai gelir 

(1 000 T. L.) 

3 999 800 
4 582 000 
3 576 000 
4 446 200 
5 377 300 
5 721 800 
6 277 000 
5 000 000 
5 704 700 
6 015 900 
6 417 000 

Ziraatta 
çalışan nüfus 

(1 000) 

6 054 
8 307 
8 629 
8 951 
9 084 
9 217 
9 350 
9 483 
9 616 
9 756 
9 906 

Nüfus başına 
hâsıla 
(T. L.) 

660,6 
551,5 % 

414,4 
496,7 
591,9 
620,7 
671,3 
527,2 
593,2 
616,6 
647,8 

Kaynak : Türkiye ekonomisinde prodüktivite 1957 rakamı tara-
fımızdan tamamlandı, 

1938 - 1950 devresinde sabit fiyatla nüfus basma zirai gelir daima geriiiyerek 414,4 liraya ka
dar (1949) düşmüş ve en yüksek Ihaddi 1950 de 498,7 lira olmuştur. Buna mukabil 1951 - 1957 
devresinde nüfus başına zirai gelir çok daha yüksek bir seviyede seyretmiştir. 1948 - 1950 vasa
tisinin 487,5 lira olmasına mukabil 1951 - 1957 vasatisi 595,7 liradır. 

Zirai istihsal rakamları 

(Tablo 25) 

Ba§lıca hububatta eksiliş - İstihsal ve randıman 

Mahsuller 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Kaplıca 
Mısır 
Darı 
Pirinç 
Kuşyemî 
Mahlut 

Ekiliş 
(000 

1951 

4 790 
2 059 
516 
308 
136 
623 
69 
30 
14 
259 

Ha.) 
1957 

7 157 
2 630 
655 
384 
118 
709 
70 
70 
19 
395 

İstihsal 
(000 

1951 

5 600 
2 700 
600 
350 
130 
850 
70 
65 
14 
300 

Ton) 
1957 

8 300 
3 650 
700 
475 
119 
750 
70 
115 
19 
400 

Eandıman 
Ha. da Kg. 
1951 

1 169 
1 311 
1 163 
1 135 
959 

1 364 
1 008 
2 145 
1 007 
.1 157 

1957 

1 159 
1 387 
1 063 
1 236 
1 008 
1 057 
1 000 
1 642 
1 005 
1 012 

Yekûn 8 805 12 307 10 679 14 598 1 213 1 195 
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Tütün 
Patates 
Şekerpancarı 
Pamuk 
Soğan 

(Saf) 

Ekiliş 
1951 

418 000 

121 360 
85 500 
50 800 
641 800 
41 000 

(Tablo: 26) 
Bakliyat 

hektar 
1957 

518 700 

İstihsal 
1951 

411 000 
Sınai bitkiler 

170 000 
119 000 
144 400 
625 000 
65 000 

• 88 651 
676 000 . 

1 363 000 
150 000 
193 000 

(Ton) 
1957 

517 300 

114 000 
1 200 000 
2 198 000 
135 000 
464 000 

Randıma 
1951 

983 

730 
7 906 
26 831 

234 
4 707 

1957 

997 

670 
10 084, 
15 221 

216 
7 138 

Sınai bitkiler istihsalinde terakki çok büyüktür 1938 e nazaran tütün 2 misli patates 7 misli, 
şekerpancarı 7 misli, pamuk 2 misli, soğan 4 misli, bir istihsal seviyesine yükselmiştir. 

Yıllar Çiğit 

(Tablo: 27) 

Yağlı tohumlar istihsali (Ton) 

Ayçiçeği Susam Keten T. Kendir T. Yerfıstığı Soya F. 

1951 
1954 
1957 

1938 
1951 
1957 

Armut 

6,0 
• 6,3 
7,6 

308 000 
260 000 
270 000 

Ayva Dut 

1,9 2,6 
2,2 3,7 
2,4 4,2 

108 000 28 000 
120 000 48 000 
95 000 44 000 

(Tablo: 

25 000 
15 000 
16 000 

28) 

Meyva ağaç sayılar\ (Milyon) 

Elma Erik incir Kaysı Kiraz 

6,4 4,8 3,8 
6,8 5,8 5,1 
11,4 6,9 6,3 

4,7 1,5 
6,8 1,9 
7,8 3,0 

4 000 
4 800 
5 900 

9 000 
14 600 
2 000 

1 877 
4 180 
3 700 

(000 Hek.) 
Kızılcık Şeftali Vişne 

0,8 
1,3 
1,4 

1,0 1,1 
1,3 1,9 
3,6 2,1 

Üzüm 

374,6 
593,5 
743,0 

İstihsal (000 Ton) 

1938 76,7 28,5 53,3 104,6 64,0 143,6 57,2 27,7 11,3 7,6 12,6 977,4 
1951 86,6 19,7 54,9 88,9 55,6 107,1 60,9 24,2 7,9 10,3 13,4 1386,2 
1957 91,8 27,4 62,6 115,6 75,8 127,1 70,1 32,4 8,4 61,5 14,3 2 009,6 

Bu rakamlar meyva istihsalini ve gerçek biı yatırım olan ağaç miktarının ne mühim ölçüde 
arttığını yeknazarda gösterebiliyor. 
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(Tablo : 29) % 

Sert kabuklu meyvalar ağaç aayılan (Milyon) 
istihsal (Ton) 

Yıllar 

1938 
1951 
1957 

Yıllar 

1938 
1951 
1958 

Aııteb 
Ağae 
sayısı 

000 000 

3,2 
5,5 
7,1 

fıstığı 
istihsal 

Ton 
000 

5,4 
3,3 
4,6 

Limon 

Ağaç 
000 

126 
449 

• 763 

istihsal 
aded 
000 

16 781 
151 668 
625 488 

Badem 
Ağae 
sayısı 

000 000 

1,7 
2,3 
2,4 

istihsal 
Ton 
000 

13,4 
10,9 
15,9 

(Tabi 

Ceviz 
Ağae 
sayısı 
000 000 

2,2 
2,6 
2,9 

o : 30) 

Tımmçgüler ağaç sayısı 

Portakal 

Ağaç 
000 

1 159 
3 907 
4 824 

istihsal 
aded 
000 

168 223 
401065 

1283 153 

istihsal 
Ton 
000 

66,4 
56,1 
58,2 

Etaıdık 
Ağae 
sayısı 

000 000 

187,6 
131,7 
157,0 

ve istihsal 

Mandalina 

Ağaç 
000 

352 
689 

1 047 

istihsal 
aded 
000 

92 379 
109 116 
360 224 

istihsal 
Ton 
000 

28,1 
93,2 
73,4 

Turunç 

Ağaç. 
000 

93 
389 
366 

istihsal 
aded 
000 

11314 
39 028 
29 260 

Kestane 
Ağae istihsal 
sayısı Ton 

000 000 000 

0,7 18,3 
2,0 15,0 
2,2 32,1 

Altıntop 
istihsal 

Ağaç aded 
000 000 

28 2 651 
54 9 264 

(Tablo : 31) 

Zeytin ağaç sayısı, zeytin ve zeytin yağ istihsali 

Yıllar 

1937 
1952 
1956 

Zeytin 
ağaç 
(000) 

27 768 
38 211 
46 670 

Zeytin 
istihsali 

(Ton) 

386 027 
394 113 
538 715 

Yemekliğe 
ayrılan 
zeytin 
(Ton) 

35 589 
60 412 
73 000 

Yağ çıkarmı-
ya ayrılan 

zeytin 
(Ton) 

160 938 
333 701 
465 600 

İstihsal edilen 
zeytin yağı 

(Ton) 

33 764 
66 345 
89 587 

Aynı zamanda ihracata da müteveccih olan bu istihsallerde gerek ağaç yetiştirmek suretiyle ya
pılan mühim yatırımlar, gerek mahsul artışları hemen dikkati çekecek bir ehemmiyet arz etmek
tedir. 



(Tablo : 32) 

Kümes hayvanken saym ve yumurta istihsali 
(Bin aded) 

s Tavuk, 
Yıllar horoz Hindi Yumurta 

1938 16 757 1 053 978 643 
1951 20 307 1 285 935 870 . 
1957 25 315 1474 1193 350 

(Tablo : 33) 

Hayvanlar sayısı 

Tiftik keçi Sığır Manda Deve At Eş 

4 944 351 9 310 966 885 117 113 895 964 245 1 48 
4 370 161 10 395 858 967 062 107 912 1 173 193 1 71 
5 573 147 12 064 130 1 121 727 54 587 1.291 264 1 77 

Hayvancılık ekonomimizin zayıf sektörü vasfını muhafaza ediyor. Bu sahada 
muzun tezayüdüne tekabül edebilecek bir seviyede dahi değildir. Dolayısiyle en faz 
tedbire muhtaç sektör budur. 

(Tablo : 34) 

Süt Kesilen Et 
istihsali hayvanlar istihsali 
(Ton) (Baş) (Ton) 

\ 1938 2 843 468 3 419 434 ,63 542 
1951 3 345 106 4 854 100 98 922 
1957 3 656 256 6 315 063 157 608 

Koyun Kılkeçi 

1938 23 138 450 11 330 241 
1951 24 832 649 16 531 053 
1957 29 209 020 17 248 378 
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Yıllar 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Tomruk 
M3 

700 726 
890 072 
855 570 
980 373 

1 119 698 
1 306 202 
1 575 151 
1 670 000 

(Tablo : 35) 

Orman mahsulleri istihsali 

Tel 
direği 

M3 

37 115 
25 696 
33 602 
24 972 
38 357 
81 885 
46 072 
33 000 

Maden 
direği 

M3 

73 726 
73 737 
55 606 
44 629 
97 094 

170 533 
208 587 
200 000 

Sanayi 
odunu 

M3 

43 485 
63 673 
77 613 

271 758 
54 493 
91 304 
56 528 
37 000 

Yakacak 
odun 
kental 

32 548 704 
37 573 164 
39 220 957 
40 912 791 
46 446 760 
41 355 883 
50-352 215 
53 000 000 

Bütün bu istatistik rakamları ziraat sahasında millî gelire ve vatandaşların umumi hayat sevi
yesine müessir istihsal artışlarının ehemmiyetini gösteriyor, istihsale müteveccih kredi politikası
nın ve bu sahadaki envestismanların bu inkişafa doğrudan doğruya müessir olduğu kayda değer. 

SANAYİ SEKTÖRÜ : 
1948 fiyatları üzerinden bu sektörde tesbit edilen «reel» gayrisâfi hâsıla rakamları şunlardır 

(Tablo : 36) 

Sınai gayrisâfi hâsıla 

U. Safi M. Sanayi S. G. Safi 

Yıllar 

1951 
1952 
1953 
1954 
1.955 
1956 
1957 

hasıla 
(000 000 Tl.) 

11.988,3 
13.023,4 
14.466,7 
13.145,4 
14.150,7 
15.112,8 
15.874,7 

hasılası 
(000 000 Tl.) 

1.636,5 
1.778,5 
1.958,6 
1.970,4 
2.067,2 
2.203,3 
2.366,7 

Endeks 

110.4 
119.6 
132.1 
132.9 
139.4 
148.6 
159.6 

G. Safi millî 
hasılaya nazaran % 

13,7 I 
13.6 
13.5 
15.0 
14.6 
14.5 
14.9 

Sanayi sektörünün gayrisâfi millî hâsıla içindeki ehemmiyeti 1953 te % 13,5 iken 1957 de 
% 14,9 a yükselmiştir. Bu, sanayiin diğer sektörlere nazaran daha süratli bir ilerleme kaydettiğini 
göstermiştir. Son yıllarda, ip#dai madde ve yedek parça bakımından mâruz kalman müşkülât 
sebebiyle kapasiteden tam olarak istifade edilmediği de nazara alınırsa sanayiimizin mühim bir 
inkişaf mertebesine ulaştığı derhal tezahür eder. 

Bu durum tâli sektörlerde meşhuddur, 
1950 nin 100 endeksine mukabil sabit rakamlarla 1957 endeksi madencilikte 205,9, imalât sa

nayiinde 153,5, elektrik, havagazı ve su tâli sektöründe de 224,3 tür. 
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Bellibaşh bâzı maddelerin istihsal artışlan aşağıdaki cetvelde.gösterilmiştir, 

Bellibaşh bâzı maddelerin istihsal artışları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir 

(Tablo : 37) 

Sınai istihsal 

(Sanayi Vekâleti ve bağlı müesseseler istihsalâtı) 

Muvakkat 
rakam 

Ham. demir (Ton) 
Pik (Ton) . 
Çelik blok (Ton) 
Sac (Ton) 
Hadde mamulleri 
Borular (Ton) 
Ateş tuğlası (Ton) 
Asit sülfirik (Ton) 
Amonyum sülfat (Ton) 
Çimento (1000 ton) 
Kok (1 000 ton) 
Şişe (Ton) 
Cam eşya (Ton) 
Kâğıt (Ton) 
Süper fosfat (Ton) 
Südkostik (Ton) 
Pamuk iplik (D. S.) (Ton) 
Yün iplik (D. S.) (Ton) 

1950 

111 216 
59 332 
90 792 
11 832 
76 396 
8 592 
7 279 
11 400 
2 760 
396 
192 

6 204 
2 088 
18 192 
13 128 
1 212 
16 608 
4 536 

1953 1 

215 952 
99 146 
102 588 
21 468 
138 665 
7 188 
7 488 
19 899 
4 488 
531 
612 

8 796 
3 252 
28 176 
22 032 
1 956 ' ' 
19 808 
4 272 

1957 

217 992 
95 649 
175 524 
24 156 
158 959 
27 000 
24 407 
20 328 
4 392 
1 260 
720 

11 820 
4 848 
54 288 
12*060 

708 
27 192 
3 876 

1958 

225 964 
— 

186 336 
30 396 
143 000 
30 420 
26 589 
12 647 
4 320 
1 632 
• 696 

-23 736 
5 148 
64 080 
10 872 

780 
27 276 
4 488 

• 

Mensucat sanayii 

Pamuklu dokuma (D. S.) (1000 M.) 
Yünlü (D. S.) (1000 M.) 
Şeker (Ton) 
Kanaviçe (M.) 
Suni ipek (Reyon) (Kg.) 
Viskon 

. Kundura (Askerî) (Çift) (D. S.) 
Kundura (Sivil) (Çift) (D. S.) 

100 992 
4 440 

127 436 

322 062 
289 824 
520 703 
160 844 

118 056 
4 580 

180 084 
5 068 

442 568 
44 657 
607 022 
288 579 

157 164 
4 920 

320 496 
1 835 692 
445 138 
460 055 
769 548 
405 424 

157 476 
5 076 

348 000 
1 336 758 
533 000 
529 000 

1 175 128 
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Sanayi Vekâleti müesseseleri 

Madenler 

Hampetrol 
Benzin 
Motorin 
Fuel Oü 
Asfalt 
Taş kömürü 
Tuvenan (satılabilir) 
Linyit » 
Kok 
Demir cevheri 
Bakır (Brister) 

» (Rafine) 
Kurşun 
Kükürt 
Krom 
Çinko 
Enerji milyar Kw. 

(İstihsal) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1950 

17 577 
576 

3 108 
— 
— 

4 360 598 
2 832 243 
7*4 553 
374 246 
220 847 
11 700 

— 
— 

6 002 
165 968 

— 
105 834 

1953 

26 545 
636 

3 840 
— 
— 

5 654 326 
3 664 314 
942 321 
538 270 
342 192 
23 497 

260 t 

913 ' 
9 775 

174 244 
— 

353 471 

1957 

290 881 
62 666 
15 630 
157 416 
36 225 

6 268 489 
4 011 494 
1 705 684 
612 317 
509 877 
21 681 
2 720 
1 355 
13 100 

312 910 
1 229 

911 257 

Muvakkat 
rakam 
1958 

327 435 
71 500 
26 180 
166 187 
43 300 

6 550 218 
4 126 637 
1 743 553 
617 306 
519 907 
19 993* 
2 537 
1 205 
16 825 

194 435 
1 773 

1 198 480 

Sanayide iş hacminin süratle genişlemesi bilhassa işçi adedlerinde akislerini bulmuştur 

(Tablo : 38) 

ödenen ay- ödenen üc-
lik primler retler top- ödenen 

Sigortalı yekûnu lamı sene- primlere 
işçii sayısı (lOOOT.L. lik milyon göreortala-
lortalama »olarak) T. L. ma aylık Seneler 

iş günü 
1§ sayısı sayısı 

aylık 

1951 
1953 
1957 
1958 (IX) 

10 361 
17 476 
23 284 
24 006 

7 668 403 
10 042 69 
13 249 357 
14 588 232 

347 986 
434 573 
513 021 
562 466 

3 30 
5 537 
21 510 
30 597 

425,98 
660,07 

1 460,64 
1 880,00 

102 
126 
234 
300 

Kaynak : îst V. Mâ. 
Kaynak : Kurumdan ahnan malûmattan 

iş günü sayıları nazarı itibara alınırsa, iş hacminin % 90,22 nispetinde arttığı görülür. 
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IV. - MİLLÎ TASARRUF : 

(Tablo 39) ' 

Mecmuu kaynakların câri fiyatlarla yüzdesine nazaran mülî masarf unsurları 

Mısır İsrail Türkiye 
Kaynaklar 1948 1952 1954 1956 1950 1952 1954 1956 1950 1952 1954 1956 

1. G. Safi millî hâsıla 
2. İthalât fazlası veya 
ihracat fazlası (—) 

Mecmuu kaynaklar 
d+2) 

Masraflar 
1. Hususi istihlâk 
2. Devlet İstihlâki 
3. Sabit sermaye G-. 
safi teşekkülü 
4. Stoklarda artış ve
ya azalış (—•) 
Masraflar yekûnu 
( 1 - 4 yek.) 
Hususi masraf 
Âmme masrafı 

102 

— 2 

100 

80 
11 

13 

— 4 

100 
87 
13 

96 

4 

100 

74 
14 

11 

1 

100 
83 
17 

101 

— 1 

100 

73 
14 

11 

2 

100 
81 
19 

99 

1 

100 

78 
13 

91 
\ 

H 
100 

81 
19 

83 

17 

100 

62 
16 

22 

100 
74 
26 

80 

20 

100 

63 
15 

22 

100 
77 
23 

80 

20 

100 

66 
15 

19 

100 
74 
26 

80 

20 

100 

59 
22 

19 

100 
67 
33 

99 

. 1 

100 

77 
14 

9 

100 
«2 
18 

9ı6 

4 

100 

77 
11 

12 

100 
85 
15 

97 

3 

100 

75 
11 

14 

100 
83 
17 

98 

2 

100 

75 
11 

14 

100 
82 
İŞ? 

Kaynak : B. Milletler (Mısır, İsrail ve Türkiye sanayi seyri) 

Bu tabloya nazaran, gayrisâfi hâsıla ve ithalât fazlalığının yekûnundan bilûmum istihlâk mas
rafları tenzil edildikten sonra hâsıl olan gayrisâfi sermaye teşekkülü Türkiye'de 1950 ye nazaran 
% 55,55 artmıştır, israil'de sabit sermaye teşekkülü daha büyük nispette olmakla beraber % 22 den 
% 19 haddine düşmüş, Mısır'da ise mühim bir azalma kaydetmiştir. 
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(Tablo 40) 

Oayrisâfi mülî hâsılaya nispetle masraf nevileri, tasarruf ve ithalât fazlalıkları 

Mısır İsrail Türkiye 
1948 1952 1954 1956 1950 1952 1954 1956 1950 1952 1954 1956 

I 

2. 

3. 

4. 
5. 

G. Safi sermaye 
teşekkülü 
İhracat fazlası ve 
ya ithalât fazla-
sı ( - ) 
G, Safi tasarruf 
(1+2) 
Hususi istihlâk 
Devlet istihlâki 
G. Safi millî hâsıla 
(3 ilâ 5 yekûnu) 

8 

2 

10 
79 
11 

100 

13 

— 4 

9 
76 
15 

100 

13 

1 

14 
73 
13 

100 

10 

— 1 

9 
78 
13 

100 

27 

—21 

6 
75 
20 

100 

28 

—25 

3 
79 
18 

100 

23 

—24 

— 1 
82 
19 

100 

25 

—26 

— 1 
74 
27 

100 

9 

~ 1 

0 
77 
14 

100 

13 

— 4 

9 
80 
11 

100 

14 

— 3 

11 
77 
12 

100 

15 

— 2 

13 
76 
11 

100 

Kaynak : Mısır, îsraü ve Türkiye'de sanayi (B. M.) 

Diğer taraftan bu tablo, Türkiye'de gayrisâfi sermaye teşekkülünün 1948 deki % 9 nispetine ki-
yasen 1956 da % 66,66 nispetinde arttığını ve % 15 e baliğ olduğunu gösteriyor. 

Aynı kaynaktan, memleketimizde sabit sermaye teşekkülünün dağılışına aidblarak aldığı-
mız malûmatı aşağıda 41 numaralı tablodadır. 

(Tablo 41) 

Sabit sermaye gayrisâf i teşekkülünün dağılışı 

Yatırım tipleri ' 1948 1950 *1952 1954 

Makina ve teçhizat • 
Hususi sektör 
Âmme sektörü 
Sınai ve ticari gayrimenkuller 
Hususi sektör 
Âmme sektörü 
Nafıa işleri 
Hususi gayrimenkuller 
Âmme gayrimenkuller* 

33 . 
23 
10 

5 
3 
2 

14 
35 
13 

33 
24 
11 
9 
6 
3 

19 
30 

9 

42 
32 
10 

8 
5 
3 

17 
27 

6 

27 
19 
8 

13 
5 
5 

22 
32 
% 
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V - KREDİ KAYNAKLARI VE KREDİLER : 

Bankalardaki umumi mevduat Ve tasarruf mevduatı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

(Tablo : 42) 

1950 senesinden bu yana sene sonları itibariyle tasarruf m$vduat% 

G. safi millî hft-
Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

• 1955 
1956 
1957 

Vadeli 

127 096 815 
116 829 210 
107 402 250 
145 168 547 
125 728 18} 
163 494 824 
227 795 972 • 
308 025 304 

Vâdemiz 

448 894 275 
621 587 625 
769 441 474 

1 006 320 906 
1 284 679 48-'i 
1 549 306 332 
2 025 920 867 
2 770 419 980 

Yekûn 

575 991 090 
738 416 835 
876 843 724 

1 151 489 453 
1 410 407 664 
1 712 801 156 
2 253 716 839 
.£ 078 445 284 

sılaya % nispeti 

5,55 
6,02 
6,12 
6,85 
8,24 
8,13 
9,18 
9,78 

30. IX. 1958 352 353 578 2 670 893 953 3 023 247 531 

. I 
(Tablo : 43) 

1950 senesinden bu yana sene sonları itibariyle diğer mevduat 
Seneler Vadeli Vadesiz Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
19^ 
1955 
1956 
1957 

30.IX. 1958 -

97 032 786 
155 008 387 
284 735 625 
438 860 874 
474 729 012 
527 165 478 
636 386 180 
685 359 954 
758 127 844 

557 114 519 
829 729 999 

1 090 8fl 448 
1 369 189 119 
1 47Ö 939 853 
1 746 652 754 
2 026 954 565 
2 313 864 924 
2 397 999 220 

654 147 305 
, 984 738 386, 
1 375 6Ö7 073 
1 808 0İ9 993 
1 954 668 865 
2 273 818 232 
2 663 340 745 
2 999 224 878 
3 156 127 064 

Bu rakamlar içinde bankalar mevduatı ile resmî mevduat da dâhil bulunmaktadır. Bunlar tef
rik edilerek diğer mevduat rakamları aşağıda gösterilmiştir. / 
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Seneler 

1950 
1951 
1952 

, 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Vadeli 

70 226 638 
86 524 211 
99 805 829 

145 771 723 
123 621 329 
164 263 704 
197 986 93S 
283 424 050 

(Tablo 

Vadesiz 

302 544 417 
429 718 873 
578 107 221 
789 762 650 
906 044 554 

1 056 477 052 
1 262 109 850 
1 508 041 772 

: 44) 

Yekûn 

372 771 055 
516 243 084 
677 913 050 
935 534 373 

1 029 665 883 
1 220 740 756 
1 460 096 788 
1 791 465 822 

G. safi millî hâ
sılaya % nispeti 

3,60 
4,20 
4,74 
5,56 
6,'01 
5,80 , 
6,00 
5,69 

30. IX. 1958 219 126 794 1 622 631 561 1 841 758 355 

KREDİLER : * 

Yine aynı tarihler itibariyle kredi rakamları aşağıda gösterilmiştir : 

(Tablo : 45) 

KREDİLER 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1967 
30/9/195$ 

Ticari krediler 

1 089 439 601 
1 383 490 598 
1 740 085 266 
2 408 275 114 
2 899 767 989 
3 662 818 883 
4 488 499 386 
5 706 320 930 
6 340 621 076 

Zirai krediler 

412 781 959 
646 657 993 

1 067 665 121 
1 2 & 719 046 
1 500 385 876 
1 558 925 093 
1 892 431 205 
2 111 386 378 
-I 993 472 527 

îpotek mulc. 
Krediler 

86 250 378 
136 964 998 
205 915 828 
269 983 911 
338 160 657 
438 680 461 
470 096 179 
535 914 117 
511 172 491 

Sınai krediler 

, 
42 918 160 
80 775 816 
97 975 456 
147 448 647 
144 898 609 
161 585 105 
179 812 378 
218 946 141 

Yekûn 

1 588 471 938 
2 210 031 749 
3 094 442 031 
3 990 953 527 
4 885 763 169 
5 805 323 046 
7 012 611 875 
8 533 433 803 

-9 064 212 235 

Ancak elimizde mevcut malûmata göre bû kredilerin vâdeler itibariyle tefriki mümkün bulun
mamaktadır. 

Zirai kredi rakamları T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Tütüncüler Bankası ve Türkiye Bağcılar 
Bankası tarafından açılmış olan kredileri ifade etmektedir. 

Sınai kredi rakamları ise münhasıran T. Sınai Kalkınma Bankası tarafından açılan krediler
dir. Diğer bankalarca açılan ticari krediler arasında da sınai sahada kullanılan ve büyük bir ye
kûn tutan sına^ krediler bulunmaktadır. 

îpotek mukabili açılan krediler Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve 
istanbul Emniyet Sandığı tarafından açılan kredilerdir. 

i 
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Bunların genel olarak mesken kredisi ve inşaat kredisi olarak tefriki mümkün bulunmamakla 

beraber Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 1950 den bu yana her yıl mesken inşaatı için 
açılan krediler ilişik tabloda ayrıca gösterilmiştir. 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

t 1956 
' .I/J57 

1958 (*) 

lo : 46) 

Mesken 
kredisi ;. 

8 
17 
31 
33 

646 
362 
437 
72-5 

000 
000 
000 
000 

61 841 000 
95 
53 
95 
78 

316 
011 
380 

000 
000 
000 

116 000 

(*)-30 . XI , 1958 tarihi itibariyle. 

Türkiye'de ziraat ve sanayi sahasında kredilerin yapıcı tesiri birinci derecede bu mevduat saye
sinde tahakkuk etmiştir. İstikrar konjonktürüne girmez. 

* 
Bu kredilerden hâsıl olan istifadenin iktissüdi bünyede hiçbir sarsıntıya sebep olmadan tahak

kuk ve devamını temin edecektir. 

VI - MERKEZ BANKASI KAYNAKLARI 
Türkiye'de iktisadi kalkınma hareketleri esas itibariyle normal tasarruf ve kredi kaynakların

dan beslenmiştir. Bununla beraber resmî sektördeîd yatırımlar için kısmen Merkez Bankası kaynak-
Jarmın zorlandığı bir vakıadır. 

Bütçe ile karşılanan cari masraflar için Merkez Bankası kaynakları esas itibariyle istimal edil
mediğine göre, tedavül hacmındaki genişlemenin istihsaldeki artışı tecavüz eden miktarının sebep
leri şöylece mütalâ edilebilir : 

1. Buğday ve alelûmum Toprak Mahsullerinin fiyat himayesinin, Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
prim kanaliyle Merkez Bankası kaynaklarına inikası, 

2. Alelûmum iktisadi Devlet Teşekküllerinin Merkez Bankasına yatırım masraflarından müte
vellit borçlanmaları emisyonda muhtelif saiklerle vâki değişiklikler aşağıda gösterilmiştir. 
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(Tablo : 47) 

Tedavül hacmi 
(000 T. L.) 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Bankmot + 
Meskukât 

1 002 945 
1 182 871 
1 284 748 
1 465 302 
1 530 211 
2 071 731 
2 595 480 
3 288 538 

1958 9 aylık 3 919 376 

Millî 
gelire 

nispeti % 

11,58 
9,65 
8,97 
8,83 
8,94 
9,84 

10,67 
10,44 

Bankınot + Meskukât + 
T. C. Merkez Bankası mevduatı 

1 468* 089 
1 469 177 
1 556 671 
1 883 079 
2 284 754 
2 886 347 
3 557 744 
4 342 982 
5 269 967 

14,14 
11,16 
10,87 
11,20 
13,35 
tt3,71 
14,62 
13,79 

Bankmot + Meskukât + 
T. C. Merkez 

Bankası mevduatı + Diğer 
bankalar vadesiz-

2 474<089 
2 920 477 
S 416 971 
4 258 579 
5 049 254 
6 182 247 
7 610 544 
9 425' 482 

10 240 267 

mevduatı 

23,83 
23,81 
23,86 
25,91 
29,51 
29,36 
31,27 
29,94 

Kaynak : İst. U. Md. (fyispetler tarafımızdan) 

Son sütunda işaret edilen nispetler 1950 -1952' devresinde istikrar göstermesine mukabil 1953 
ten itibaren bu istikrarın bozulduğunu ve tedavül hacminin mütezayit bir seyirle yükseldiğini gös
teriyor ki, bilhassa kuraklıktan mütevellit gayri müsait konjonktürün bu suretle ağırlaşmış olduğu 
şüphesizdir. Bunun fiyatlar üzerindeki tesiri menfi olmuştur. 

VII - FİYATLAR : 
(Tablo : 48) 

Toptan eşya fiyatları 

Yıllar 

1938 
Konjonktür dairesi hesabı 

Endeks 

1948 
İstanbul Ticaret 

Odası hesabı 

1938 
1945 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1966 
1957 
1958 

t • — • -

100 
444 
466 
452 
482 
486 
497 
549 
591 
691 
818 

(X) 1 022 
(Konjonktür); 

Artışlar 

100 
. 97 

103 
104 
107 
118 
127 
148 
175 
192 

100 
404 
451 
434 
491 
482, 
492 
535 
606 
706 
825 

(VII) 1 005 

100 
96 

109 
107 
109 
119 
134 
157 
183 
223 

istanbul Ticaret odası artışları: 

19,38 
1948 

48 
58 

% 366 
% 92 

1938 — 48 % 351 
im — 58 % m 



Bunu beynelmilel bir istatistikle karşılaştırıyoruz : 

(Tablo : 49) 

Muhtelif fiyat endeksleri 

(1948 -1950 vasatisi = 100) 

u 
eö 

f—I 

• ı-t • r-T 
03 

Seneler Jj 

M ı s ı r 

j5 
o3 

• rH 
«H 
.1-1 

ı-l 

03 S «3 
"S « .3 
>» "S ta 

H 95 a d 

1938 .... 31 
1948 100 90 101 111 
1949 95 92 95 103 
1950 105 117 105 90 
1951 117 112 117 104 
1952 119 107 US 111 
1953 106 114 109 93 
1954 102 99 106 1Ö3 
1955 103 75 108 137 
1956 130 .... 119 

c3 

•a 
d 
ı-l 
CO 

İ s r a i l 

«s 
03 
U 

t3 

S 
s? 
«H 

S °3 
^ ti 
«3 P 
•&ö OJ 

03 

* s g .a S 3 & 

105 101 .... -104 
95 99 1Ö0 96 
127 116 125 109 
202 209 211 97 
253 278 278 93 
295 343 354 86 
321 356 393 90 
346 387 449 89 

c3 

d 
ı-l 

T ü r 

c3 

«3 

N 

28 19 
97 100 
98 102 1 

106 98 , 
108 101 
123 104 1 
144 113 1 
162 114 
186 130 1 

Kaynak: Mısır, İsrail ve Türkiye'de Sanayi 
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Bâzı müşahedeler fiyat yükselişleri Türkiye'de 1955 te % 41 iken İsrail'de 1949 - 195Q va

satisine nazaran % 321 - 356 olmuştur. 

îsrâil de Türîdye gibi süratli kalkınma halinde bir memlekettir, Mısır'da artış aynı devrede 
^ 1 9 dur. 

Türî&ye ve Mısır'da sınai fiyat yükselişleri zirai fiyat yükselişlerinden 'daha fazla olmuştur. 
İsrail'de hâdise bunun aksidir. 

İnşaat fiyatları aynı devrede İsrail'de % 293, Türkiye'de %76 artmıştır. Sınai fiyatların 
artışı bu devre için Mısır'da % 3, İsrail'de % 221, Türkiye'de % 86 dır. 

Dikkate şayan olan nokta fiyat tereffüleri mevzuunda (İsrail'de çok daha şiddetli olmakla be
raber) Türkiye ve İsrail arasındaki benzerliktir. Bu, cihazlanma ve kalkınma gayretinin benzerliğin
den doğan bir hâdisedir... 

VIII - DIŞ TİCARET : 

(Tablo : 50) 

Yıllar 

1924 
1930 
1938 
1943 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
11 ay 

İthalât 

497.526* 
616.229 
844.275 
391.168 
881.032 

1.488.312 
1.681.246 
2.141.374 
2.631.248 
2.572.269 
3.147.936 
1.889.365 
2.342.532 
1.361.000 

Miktar (Ton) 
İhracat 

369.106 
776.668 

1.447.220 
333.451 
880.215 
985.329 

1.505.436 
2.436.998 
2.456.235 
2.155.079 
1.792.226 
2.010.231 
1.741.532 
1.407.000 

Yekûn 

866.632 
1.392.897 
2,291.495 
724.619 

1.761.248 
2.473.641 
3.186.682 
4.578.372 
5.087.483 
4.737.348 
4.940.162 
3.899.596 
4.084.064 
2.768.000 

Fark 

— 128.420 
f 150.439 
+ 602.945 
- 57.717 

816 
— 502.983 
— 175.810 
--- 295.624 
— 175.013 
- 417.190 
—1.355.710 
4 120.866 
— 601.000 
1 406.000 

İthalât 

193.611 
, 147.551 
149.837 
203.045 
770.149 
799.859 

1.125.840 
1.556.575 
1.491.093 
1.339.404 
1.393.384 
1.140.553 
1.111.931 
816.753 

11 aylık 

Kıymet 1 000 T. L. 
İhracat 

, 158.868 
151.454 
144.947 
257.152 
551.038 
737.587 
879.439 

1.016.158 
1.108.971 
937.787 
877.370 
853.972 
966.608 
644.980 

Yekûn 

352.479 
, 299.005 

294.784 
460.197 

1.321.187 
1.537.446 
2.005.269 
2.572.733 
2.600.064 
2.277.191 
2.270.754 
1.994.525 
2.078.559 , 
1.460.833 

Fark 

-— 34.743 
+ 3.903 
— 4.890 
-f 54.107 
— 219.111 
— 62.272 
— 246.411 
— 540.417 
- 382.122 
—. 401.617 
— 516.014 
— 286.581 
— 145.343 
— 172.673 

Müşahitler : Dış ticaret hacmi asgarî ve âzamileri 

Ton - Ton 
1924 -1949 Asgari (1945) 634 049 Âzami (1938) 2 291 495 
1950-1958 » (1950) 2 213 568 » (1953) 5 087 483 

Dış < ticaretin hacım itibariyle ikinci devrede, birincisi ile kıyas edilemiyecek bir mertebeye 
yükseldiği görülüyor. Bununla beraber, 1958 seviyesini 1951 den beri en düşük olanıdır. 

Kıymet itibariyle 1950 den itibaren en düşük ihracat ve ithalât seviyeleri yine 1958 yılma te
sadüf etmektedir. 1953 ten itibaren dış ticaretimizde müşahede edilen gerileme paramızın iç ve 
dış fiyatları arasında baş gösteren disparitenin diğer taraftan kuraklık senelerinin, aynı zamanda 
dahilî istihlâkin artışının bir neticesi olarak mütalâa edilmek icabeder. 

% 
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Bununla beraber 1950 ye kadar ithalât voliyle temin edilegelmiş olan birçok maddelerin ve bu 

meyanda - istihlâkteki muazzam artış sebebiyle - bunlara inzimam edebilecek mahiyette olan şeker 
ve çimento, pamuklu ve yünlü mensucat, kâğıt v. s. gibi diğerlerinin şimdi tamamen veya âzami 
ölçüde İç istihsal yoliyle karşılanması ve hemen bütün istihlâk maddelerinde iç istihsalin külli
yetli nispette artmış bulunması dış ticaret hacminin mühim bir kısmını iç ticarete irca etmiştir. 

Fiyat disparitesi neticesinin 4.VIII. 1958 karariyle bertaraf Edilmiş olması ve geniş ithalâta 
imkân veren dış yardım ver kredilerin 1959 vaziyetini geniş ölçüde lehe çevirmesi beklenilir. Bu 
senenin-Haziran ayından itibaren hububatın tekrar ihraç maddelerimiz arasında ehemmiyetli bir 
mevki alması ümit vericidir. 

Maddeler 
Hububat 
Tütün 
Pamuk 
Meyvalar 
Tohumlar 
Madenler 
Diğer 

Başlıca 

(Tablo 

maddeler 

İhracat 
(Milyon T.L.) 
Ocak -

1958 

-
27.4 

255.4 
42.8 

142.2 
8.2 

70.4 
97.7 

• Kasım 
1957 

5.9 
315.7 
111.7 
167.4 

9.4 
ğ 103.0 

126.3 

:51) 

itibariyle dış ticaretimiz 

Maddeler,: 
Makinalar 
Demir ve çelik 
Nakil vasıtaları 
Akar yakıtlar 
Mensucat, iplikler 
Madenler 
Diğer 

ithalât 
(Milyon T.L.) 
Ocak - Kasım 

1958 1957 

. 
205.1 
61.8 
67.2 

105.0 
34.7 
67.3 

275.5 

254.4 
75.9 
51.2 

135.6 
47.9 
62.9 

394.8 

Yekûn 644.1 839.4 Yekûn 816.8 1.021.7 

(Bu rakamlar 4 . VIII . 1958 kararlariyle tesbit edilen primler hesaba katılmaksızın primsiz res
mî kurlar üzerindedir.) ( 

IX - DEVLET BORÇLARI : 

DEVLET BORÇLARI : 

31 . XII . 1958 tarihinde umumi yekûnu 3 701 496 551 lira olan Devlet borçları (genel bütçe
den ödenenlerle katma bütçeli daireler ve diğer müesseseler dâhil olmak üzere) aşağıdaki cetvel
lerde gösterilmiştir : 
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Genel Bütçeden ödenenler 

- * , , ( Konsolide I - lfi borçlar j M g a h 

TT _, , . ( Konsolide II - Dış borçlar i ~ . . ( Dalgalı 

31/5/1950 31/12/1950 31/12/1951 

(Tablo 
Devlet borç 

31/12/1952 

749 964 028 743 793 374 714 451 106 744 296 030 
350 169 484 310 150 276 369 785 641 208 245 950 

1 100 133 512 1 053 943 650 1 084 236 747 

466 140 020 
14.199 455 

480 339 475 

557 854 322 
14 079 562 

549 842 683 
7 780 601 

571 933 884 557 623 284 

952 541 980 

647 196 266 
4 688 490 

651 884 756 

1 580 472 987 1 625 877 534 1 641 860 031 1 604 426 736 

Katma bütçeli daireler ve 
diğer müesseseler 

* • , , ( Konsolide I * iç borçlar < _ . . ^ Dalgalı 

rr ** t ' * ^ Konsolide II - Dış borçlar < _ , , l Dalgalı 

31/5/1950 

21 723 015 
479 962 700 

501 685 715 

135 850 161 
79 291 229 

215 141 390. 

716 827 105 

Umumi yekûn 2 297 300 092 
Toprak Mahsulleri Ofisi. 
nin Hazine kefaletini haiz 
bonoları 105 000 000 

31/12/1950 

20 137 266 
520 289 813 

133 362 838 
69 878 785 

203 241 623 

743 668 702 

(Tablo 

31/12/1951 31/12/1952 

18 373 334 16 119 330 
576 027 793 583 290 195 

540 427'079 594 401 127 599 409 525 

127 084 399 119 849 894 
65 232 687 50 874 909 

192 317 086 170 724 303 

786 718 213 770 134 328 

2 369 546 236 2 428 578 244 2 374 561 064 

196 000 000 331 000 000 521 000 000 

'(*) 1950 yılı ve diğer yıllarla mukayese imkânını muhafaza edebilmek maksadiyle 1958 sonu iiiba 
ihracı suretiyle yapılan kredilerde prim miktarı alacaklı tarafından mubayaa edilecek mal cin 
iraesine imkân görülememiştir. 
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: 52) 

lan icmali 

31/12/1953 31/12/1954 31/12/1955 31/12/1956 31/12/1957 31/12/1958 
— + „ 

710 308 320 802 006 999 822 449 004 879 328 370 837 111 700 783 057 720 

251 264 781 353 105 410 282 486 T>96 272 478 321 388 249 231 452 009 654 

961 573 101 1 155 112 409 1 104 935 Ö00 1 151 806 691 1 225 360 931 1 235 067 374 

507 336 116 505 785 783 565 007 495 569 683 432 693 412 372 715 273 793 

88 123 450 87 558 410 86 450 232 86 169 754 86 169 754 , 98 127 805 

595 459 566 593 344 193 651 458 427 655 853 186 779 582 126 

1 557 032 667 1*748 456 602 1 756 394 027 1 807 659 877 2 004 943 057 

: 53) 

31/12/1953 31/12/1954 31/12/1955 31/12/1956 31/12/1957 31/12/1958 (*) 

13 804 022 13 155 115 162 509 759 157 391 411 274 632 988 270 835 060 

574 765 414 559 405 843 824 162 765 916 716 187 928 911 200 965 853 641 

588 569 436 572 560 958 ' 986 672 524 1 074 107 598 1 203 544 188 1 236 688 701 

118 416 408 182 549 280 *201 719 652 297 682 522 245 145 588 226 897 067 

40 281 690 76 173 237 115 240 649 222 990 331 180 302 138 189 437 811 

158 698 098 258 722 517 316 960 301 520 672 853 425 447 726 416 334 878 

747 267 534 831 283 475 1 303 632 825 1 594 780 451 1 628 991 '914 1 653 023 579 

2 304 300 201 2 579 740 077 3 060 026 852 . 3 402 440 328 3 633 934 971 3 701 496 551 
756 000 000 692 000 000 463 500 000 468 000 000 816 000 000 1 137 000 000 

riyle Devlet borçları vaziyeti de cetvele resmî kurla ifade edilerek konulmuştur. Esasen, tediyesi mal 
sine göre tahavvül ve üerde taayyün eyliyeceği cihetle 1958 borç vaziyetinin primli kurla katı şekilde 

813 405 598 

2 048 472 972 
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Merkez Bankası kaynaklarına müntehi olan finansman şekillerinin, yatırımlar gibi faydalı bir 

mevzua yardımcı olarak bile, devamlı bir şekilde istimal edilemiyeceği tabiîdir. Bu itibarla 
4 . VIII . 1958 kararlarının yerleştirmek üzere olduğu istikrar şartlarının iktisadi bünyemizin 
istikbalini bir kat daha tarsin edeceğine muhakkak nazariyle bakıyoruz. 

X. - DIŞ TEDİYE MUVAZENESİ : 

Dış tediyeler muvazenesinin son yıllara ait mukayeseli tablosu aşağıdadır. 

I - Câri muameleler : 
1. Dış ticaret 

Türk gemileri ile yapıları nakliyat 

2. i Görünmiyen kalemler : 

a) Dış seyahatler 
b) Navlun ve sigorta 
c) Diğer sigorta 
d) Yatırım gelirleri 

Devlet muameleleri 
Hizmet komüsycrı 
Muhtelif 
Deblokaj mukabili ihracat 

3. Enf rastrüktür - Of f - shore 

(Tablo 

1949 -1958 devresi tediye muvaz 

(000 $) 

1/7/19491 - 30/6/1950 1/7/1953 
Gider Gelir Gider 

238 496 
— 1 417 

282 0794 

5 110 
3 479 
1 018 
383 

7 968 
1 077 
4 333 

235 972 

1 699 
6 109 
475 
233 

3 882 
4 966 
3 766 

543 274 
—13 582 
v 
529 692 

13 906 
5 171 

— 
49 

7 736 
1 916 
2 480 

8 928 — 12 609 

II - Sermaye hareketleri : 

1. Devlet borcu 

2. Hususi sermaye hareketleri : 
a) Çeşitli hususi sermaye hareketleri 
b) Kredili İthalât 
c) Kısa vadeli ticari krediler 

3. Hibe, yardım, uzun vadeli krediler : 
a) I.B. R. D. kredileri 
b) I. C. A. » 
c) I.M.F. » 
d) Eximbank » 

19 764 

6 494 3 221 

— 120 100 

— 4 569 

29 800 

651 



0 0 
IO 
€35 
TH 

\ CO 

o co 
t -
ıo C3 
T H 

*-"*t <o 
o 

%, 9 
TJ 

t- o 
t * 
o o T H 

CO 

o co 
CO 
m CS 
ı H N 
^ 
1-4 

CO 
ıo o r H 

\ CO 

o co 
in 
ıo OS 
T H 

£* 

a 

£4 

O 

h 
•ıH 
I—H 

o 

* 4 
O 

T * 

t- o 

s 
s a 
t i 
« 
e 

f"1 QJ 

c > 0 

30/
 

I 

"3 fe 
TH 73 

O 

3 

T * 
iö *•< es £3 
j H ^j 
CO" O 
o -
co 

OS 
«M 
oc 
00 
o 
co 

rH CO 
m os 
CM CO 

in oo 
OS T H CO 

00 ıo 
00 
co 
b-
co 

O N M Ö ) N b - t » m oo io t» o * t -
r- O b- CO OS 1^- O 
C<J OS 

"<f tH 

•<# t~ co 

^. , , (M OO CO CO 0 0 
CO l O CO I O Oi IO CO t - co Tfri o o co ıo m 
CM rH rt< CO O ^ (M 
rH C0 rH rH 

CO 
T* 
<M 
CO 

rH 
en 
ıo 
rH 

482
 

T* 
3 

O H K5 N CO N Tjı 
C0 rH O O rH t - rH 
t - TJ< T * (M (M o o O 

CO T* T * Oi (M 

O 

c-
co 

t -
50 
C0 

r-i OS 
b - CO 
co co 
rt« os 
b- rH 
CO 

CM 
CO 
b -

-** 
IO 
CO 

b - C O C O C O i O O O r H C O 
O N , ^ 0 3 N 0 0 m 0 0 
b - 0 0 C 0 H ^ l O E - 0 0 C < -

T H O O C O O O O S b - O l O 

b-lO m 
00 
co 

b-
co co 

co t-<N IO ıo co 
IO O 
ıo CO 

00 rH 00 © OS rH «*l O CO 00 OS TJ< IO OS t- O CO rH rH 

CO 
<9. 
IO CO T* 

CO O 

t» 00 t-o ooo rH OS b-

T * 00 C0 

co 

o* 

rH OS C0 rH © C0 CO CO IO CO CO b- b-
t- TH CO CO 

co CO O 

416
 

442
 

co 

909 

— 

b-lO 00 
co 
co 

250
 

co 
975

 
O i 

416
 

170
 

471
 

co 

989
 

0 0 

728
 

C0 

t (M 
00 
«O 
C0 

O OS-Ttl 
IO 

BİT CM 
rH t» 

00 I 

IO 
00 
co 
co 
b-

ıo o ıo os ıo c-t> IO CC 
ıH H< 

CO (M TI* OS Hj^ rH IO IO 00 OS CO CO 
tO « W Tt< 

OS IO co 
co co 

IO 00 t-

(M O CO 
co IO co 

IO 00 IO r-1 CM Tt< 
t—ı OS 
00 * * 
rfrl T H 

«M 
I O 
CM 

CO 
( M 
I O 

1 <M 
! co r H 

CO 00 CC co 

00 ıo IO 
os 



1/7/1949 - 30/6/1950 1/7/1953 
Gider Gelir Gider 

4. Kısa vadeli resmî sermaye hareketleri : 
a) Banker kredileri — 85 110 — 
b) İki taraflı anlaşmaların kullanılan kredi marjı — — 17 005 
c) EPU memleketleri hesap tasviyesi için ödenen — — 1 585 
d) Akreditifler 83 929 — — 
e) İthalât kredileri 45 540 — — 

III - Net hata ve noksan : — — 23 681 

Umumi yekûn 470 102 470 102 646 281 

30/6/1950 26 
T. C. Merkez Bankası altın mevcudu Kg. 132 822 350 127 

NOT : Bu tablodaki rakamlar $ 1 — 2,80 TL. üzerinden hesaplanmıştır. 
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30/6/1954 1/7/1954 - 30/6/1955 1/7/1949 - 30/6/1950 1/7/1953 - 30/6/1954 1/7/1954 - 30/6/1955 
Gelir Gider Gelir Gider Gelir Gider Gelir Gider Gelir 

76 684 — 24 957 — 32 240 9 887 
— — 38 820 34 262 — 2 366 
— — — -. — 38 148 
— — — — — 19 932 

— — • 3 T.51 
— — 3 582 
— 51 751 — 
— 6 792 — 

— 16 404 

/6/1954 
602 431 

— 16 617 — 4 721 6 352 

2/7/1955 
127 539 087 

28/6/1956 
127 626 980 

29/6/1957 
127 694 211 

646 281 582 275 582 275 598 591 598 591 563 803 563 803 578 858 578 858 

27/6/1958 
127 922 120 

Müşahedeler : Dış tediyeler (gelir ve giderler) 1 . VII . 1949 -1950 devresinde 940,204 milyon 
dolardan 1 . VII . 1953 - 30 . VI . 1954 devresinde en yüksek baliği olan 1 282,562 milyon dolara 
yükseldikten sonra 1 . VII . 1957 - 30 . VI . 1958 devresinde İ 157,716 dolara tenezzül etmiştir. 

Başlıca kaynağı dış ticaret olan diş tediyelerin ve mukabil gelirlerin son yıllarda nispî bir aza
lış göstermesinin iç ve dış fiyatlar arasında gittikçe artma temayülü göstermiş olan disparite te
sirlerine en büyük ölçüde bağlı olduğu malûmdur. Bu vaziyeti bertaraf eden ve iktisadi kalkın
ma yatırımları için munzam kaynaklar temin etmiş bulunan son anlaşmalara müstenit 4 Ağustos 
kararlarının bu bakımdan yeni konjontür ihdas ettiği malûmdur. Bunun neticeni olarak : 

a) ihracatımızın daha müsait şartlar dâhilinde inkişafı ve dolayısiyle ihracat gelirlerimizir} 
artması, 

b) Tediye muvazenesinin sermaye hareketleri grupuna dâhil (hibe, yardım ve uzun vadeli 
kredilerin yükselmesi, 

c) Bu faktörlerin karşılığı olarak bilhassa yatırımlara ve istihsali artıracak istihlâk madde
lerine müteveccih ithalâtın külliyetli nispette tozayüdü beklenmektedir. 

ihracattan mütevellit döviz gelirlerimiz 1949 - 1950 devresinde mecmu gelirin % 50 si iken 
1957 - 1658 devresinde % 53,2 olmuştur. Diğer enmühim gelir kaynağı dış yardımlar olup bunla
rın tutan 1957/1958 devresinde : 

Hibe, yardım ve uzun vadeli krediler 105 091 
, Enfrastrüktür, Off - shere 61 512 

Olarak tahakkuk etmiştir. 

içinde bulunduğumuz devrede bu kaynağın 
sa kuvvat verecektir. 

Yekûn 166 603 

mütezayit yardım, istikrar tedbirlerimize bilhas-
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XI. - İSTİKRAR PROGRAMIMIZ : 

4 Ağustos kararları adı altında hulâsa edilen istikrar programımızın gayeleri, bilindiği gibi şu 
noktalarda toplanıyor : 

1. İç ve dış fiyatlar arasında disparitenin hafifletilmesi ve binnetice külliyen izalesiyle pa
ramızın iç ve dış değerinin bir birine eşit olması, 

2. îç fiyatların devamlı yükseliş temayülü bertaraf edilerek istikrara ulaştırılması, 

3. Dispariteye müessir olan vs enfilâsyonist tazyik kelimesiyle ifade edilen âmillerin berta
raf edilmesi, 

Bu âmiller, öteden beri malûm bulunan aşağıdaki noktalarda toplanır : 
a) Yatırım gibi hayati bir zaruretin lüzumlu kıldığı masrafların, normal imkânları aşan ta

sımlan itibariyle Merkez Bankası kaynaklarına intikali, 

b) Toprak mahsulleri fiyatlarını müstahsil çiftçi vatandaşlar lehine himaye zaruretiyle aynı 
kaynaklara başvurulması, 

ti) İktisadi Devlet Teşekkülleri mamullerine ait satış fiyatlarının, müstehlik vatandaşlan koru
ma maksadiyls kısmen maliyet fiyatlarının dununda seviyelerde tutularak dolayısiyle aradaki far
kın yine Merkez Bankası kaynaklarına intikali, 

ç) Memlekette cihazlanmayı ve istihsali teşvik edici bir unsur olarak harekete geçirilen kredi 
makanizmasınm kısmen aynı kaynaklardan faydalanması ve fazla bir iştira gücü yekûnuna saik 
olması, 

d) Netice itibariyle emisyon ve kredi hacımlarının (tedavül hacminin) istihsal ve gayrisâfi 
millî hâsıla tezayüdünden daha süratli olarak genişlemesi dolayısiyle fiyatlar üzerindeki yülcsel-
tici ve binnetice iç ve dış fiyat disparitesini ihdas edici, daha doğrusu esasen mevcudolan dispari-
teyi genişletici tesirlerine rağmen iktisadi kalkınmamızı tahrik ve tahakkukunda ve halkımızın 
hayat seviyesinin ve istihsal kudretinin yükselişinde - muayyen bir devre için - mahzurlarına faik 
faydaları müşahede .edilmiş bulunan bu faktörlerin izalesi azim ve kararı 4 Ağustos kararlarının 
esasını teşkil etmiştir. 

Bu kararlar : 

Döviz alım ve satımında (Esasen tevzin fonu ve bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dola
yısiyle tahsil olunacak Hazîne hissesi tatbikatiyle fiilen mevcudolan) prim usulünün daha esaslı 
şekilde ayarlanması ve kredilerin muayyen bir pilâfonda tahdidi suretiyle ve diğer taraftan Mer
kez Bankası kaynaklarına müracaat yollarını tıkayacak tedbirlerle tatbik mevkiine girmiş bulunu
yor. t 

İSTİKRAR PROGRAMININ NAKDİ VEÇHESİ : 

4 Ağustos 1958 tarihinden beri tatbik mevkiine konulmuş bulunan bu istikrar programının 
nakdî veçhesi üzerinde durmak icabediyor. 

Bu sahada alınmış olan tedbirleri, Hükümetin malî ve nakdî politikasında 180 derecelik bir dö
nüş şeklinde tefsir edenler veya bunları bir deflasyon politikasının unsurları olarak göstermek iste
nilir olmuştur. 

' Bilindiği* üzere 1950 yılından itibaren Hükümet, kalkınma dâvamızda ekonomiye lüzumlu ilk hızı 
vermek üzere gerekli tedbirleri alırken, kredi sahasındaki tedbirlere büyük bir ehemmiyet vermiş 
ve 26 . I I . 1951 tarihinde evvelâ resmî iskonto haddini % 4 ten % 8 çe indirmiş ve bunu takiben 
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de banka faizlerinde bir indirme yapmıştır. O zamandan beri de banka kredilerinin, hatve hatve 
memleketin ihtiyaçlariyle mütenasip bir seviyeye çıkarılmasına gayret sarf olmuştur. 

1949 senesi nihayetinde 337,5 milyon liradan ibaret bulunan zirai kredi 30 . VI . 1956 tarihinde 
1.630 milyona çıkarılmış, diğer kredi nevilerine buna mütenazır artırmalar yapılarak, banka kredi-
leri seviyesi (6) milyarın fevkine yükseltilmiştir. -

İşte banka kredilerinin - gerek ebat, gerekse tenevvif bakımından başka memleketlerde olduğu 
gibi, lüzumlu bir seviyeye vusulünü mütaakıp - artık kontrol altına alınması lâzımgelen bir unsur 
vasfını iktisabettiği andadır M, Hükümet, kantitatif ve selektif kontrol denemelerine gitmiştir. 
İlk defa olarak 1954 yılı sonunda memleketin iş ve istihsal hacminin icaplarına ve iktisadi faali
yetlerin arz ettiği ihtiyaçlara göre umumi kredi hacminin sektörler ve mevzular itibariyle tevzi 
tarzını ayarlamak üzere bir kredi teşkil olunmuştur. Alâkalı vekillerle hususi ve resmî sektör ban
kaların ve ilgili dairelerin temsilcilerinden terekkübeden bir komitenin, kararnamedeki ismi ile 
(Banka kredilerini tanzim komitesi) nin, 1956 Haziranında aldığı tanzim tedbirleri, kantitatif 
ve kalitatif olmak üzere iki grupta mütalâa edilebilir. 

* 
Kantitatif tedbirler, kredilerin miktar itibariyle tanzimini istihdaf etmekte idi. Banka kredi

leri, zirai kredi ve Uler Bankasının kredileri hariç, 30 Haziran 1956 tarihine takaddüm eden üç 
yıllık devrenin en yüksek seviyesiyle tahdidedil misti. Kalitatif tedbirler ise, kredileri istihsale 
ve emtia tedavülüne tevcih etmek ve sipekülâsyona alet edilmelerini önlemek gayelerini takibet-
mekte idi. 

Aynı görüş, Hükümetin emisyon ve Merkez Bankası kredileri mevzuunda takibettiği politika
da da hâkim olmuş ve bu sahalardaki gelişmeler de ekonomi üzerinde müşevvik bir rol oynamış
tır. Ve yine gerek Merkez Bankası kredilerinin gerekse tedavüldeki bankmotlaıtn ve umumi kredi 
ve para hacminin kifayet mertebesine vasıl olması üzerinedir M, banka kredileri sahasında alınan 
tanzim tedbirlerine muvazi olarak, resmî iskonto haddi 1955 ve 1956 Haziran aylarında, iki mer
halede % 3 ten % 6 ya çıkarılmış, âmme sektörünün finansman ihtiyaçlarına tahsis olunan Mer
kez Bankası kredilerinin tanzimi için, iç finansman komitesi namı altında vekillerden mürekkep 
bir komite teşkil olunmuştur. . f 

Bütün bu tedbirlerin müspet neticeleri görülmekle beraber, mütaakıp devrede banka kredile
rindeki artış seyri devam ederek, mezkûr krediler 30 Haziran 1958 tarihinde (9) milyar 225 mil
yon gibi yüksek bir seviyeye vâsıl olduğundan, ilk kantitatif kontrol denemelerinden beri geçen 
iki senelik tatbikattan edinilen tecrübeye de dayanılarak, istikrar programının umumi çerçevesi 
içinde, kantitatif kontrol tedbirleri takviye ve Bütün kredi sektörlerine teşmil olunmuş banka kredi
leri tanzim komitesince ittihaz olunan yeni bir kararla, bilcümle banka plasmanları 30 Haziran 1958 
tarihinde vâsıl oldukları miktar ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Evvelce alınmış bulunan selektif 
tedbirler aynen muhafaza edilmiştir. Banka kredileri ile birlikte Merkez Bankasının'âmme sek
törüne açtığı kredilerde bir kararname ile tesbit edilmiştir. Merkez Bankasının ihraç emtiamızla 
normal ve hakiki ticari muamelelerin finansmanı, sanayiin ve küçük sanat erbabının işletme kre
disi ihtiyaçlarının karşılanması için hususi sektöre açtığı krediler hiçbir tahdide tâbi tutulma
mıştı*. ' • .. y 

Hükümetin bu mevzuda muhtelif vesilelerle verdiği izahattan anlaşıldığına göre, kredi hacmi 
pek yerinde bir tedbir olarak bir müddet bu seviyede sabit tutulmak suretiyle umumi talebi 
kontrol edilmiş olacak, banka kredilerinin seyyaliyet müsmiriyeti ve bankaların likiditeleri £|rtı 
rılmış olacaktır. Kredilerin sipekülâsyona alet edilmesi önlenecek ve netice itibariyle Türk 'para
sının değeri korunmuş olacaktır. 

30 Haziran 1958 kredi seviyesinin, mezkûr tarih mevsim başına tesadüf etmekle beraber, bir 
taraftan son yıllarda krediler devamlı olarak artış seyri takibettiklerinden bu tarihe takaddüm 
eden aylara ait kredi seviyelerinden yüksek olması, diğer taraftan ihtiva ettiği klobal rakam 
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itibariyle, (*) ekonomik ihtiyaçlarına tevafuk eden bir limit olduğunda şüphe yoktur. (9) 
milyar (225) milyonluk bir kredi hacmına tekabül eden bu limit, Merkez Bankası kaynakların
dan ekonomiye doğrudan doğruya verilen kredilerle birlikte, 12 milyarın fevkinde bir umumi 
kredi hacmi ifade etmektedir ve umumi kredi hacminin memleket ekonomisi için kifayetli bir ra
kam olduğu kanaatindeyiz. 

Hâdisat bu görüşü teyidetmiştir. Filhajrika para ve kredi sahasında alman tedbirlerin yürür
lüğe konulduğu 4 Ağustos tarihini takibeden aylarda, bâzı kimselerin endirje ve iddiaları hilâfına, 
150 milyon dolarlık birinci üç aylık ithalât kotasının finansmanı muvaffakiyetle neticelendiği 
gibi, ihraç mallarımızın da bu devrede bilâmüşkülât finanse edildiği meydandadır. Ağustos ba
şında tatbik mevkiine konulan bu tanzim tedbirlerinin yürürlüğe girmesi akabinde olan bu 
finansmanların böylece başarı ile icra edilmiş olması dolayısiyle bankalarımızın bundan son
raki devrede de icabeden finansmanları yapacaklarına inanmaktayız. 

İthal malları henüz piyasaya arz olunmadığı bir devrede platon tatbikatı sayesinde banka 
kredileri vasıtasiyle dünya, piyasaya yeni iştira gücü çıkmamış olması, memnuniyet verici bir 
olaydır. Tanzim tedbirlerinin memleket ekonomisi zaviyesinden aşikâr olan bu müspet tesirine 
ilâveten, bankalarımızın bünyesi zaviyesinden temin olunan netice de pek mühimdir. Filhakika 
krediler 30 Haziran seviyesinde tesbit olunduktan sonra, bankalar uzunca müddet hareketsiz 
kalmış bâzı hesapları tasfiye ederek buralardan serbest kalan imkânları kısa vadeli hakiki ticari 
muamelelerin finansmanına teveccüh etmişler, bu sayede likidite durumlarını ıslâh edebilmiş
lerdir. 

Hülâsa, kredilerin, ekonomimizin ihtiyacını karşılıyacak gerekli seviyeye çıkarılması için gay
ret sarf olunmuş, Merkez Bankası kredileri ve banka kredileri - kısmen de hâdiselerin ilca-
siyle - âzami haddi iktisabedince, tanzim tedbirleri alınması bunun tabiî bir neticesi olmuştur. 
Bu bir tabiî (evolution) dur, para ve kredi sahasında hükümetlerin, zaman zaman, bu gibi tan
zim tedbirleri almalarından tabiî bir şey olmaz. Bunu iktisadi ve nakdî politikada bir konselis-
yon değişikliğine hamledenler bu itibarla yanılmaktadırlar. 

Yine bâzı iddiaların hilâfına alınan tedbirler bir deflasyon politikasının unsurları sayılamaz
lar. Bu, sadece paranın istikrarının temin ve idamesi politikasıdır. Bugün piyasada darlık 
mevcutsa bu geçicidir. Tedavül hacmında meydana gelen azalma massif ve seri ithalât finansma
nının hakiki bir neticesidir. Bu devrede Merkez Bankası hususi sektöre normal şekilde kredi 
vermekte devametmiş ve kararname ile tâyin olunan hadler dâhilinde, âmme sektörü müessese
lerinin finansmanını da sağlamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımlarını ve ihraç 
mallarımızı finansmanını teminen verilmiş bulunan ehemmiyetli krediler, neticesinde piyasanın 
likiditesini artıracaktır. Birinci 150 milyonluk kotadan bir kısım ithal emtiasının gümrüklsri-
mize gelmeye başladığı da alâkalılardan öğrenilmiştir. İthalât tahakkuk edip, ithal malları satıl
dıkça, piyasanın likiditesinin artacağı tabiîdir. Bundan sonra yapılacak ihracat nispetinde de te
davül hacmında artış meydana gelecektir. 

i 
Tatbik süresinin pek kısa olmasına rağmen, bu tedbirlerin şimdiden Türk parasının kıymeti 

üzerinde tesirleri görülmeye başlamış, işittiklerimize göre emlâk ve arsa fiyatlarında - bâzı hal
lerde - yüzde yüze varan düşüşler olmuş, altın fiyatlarında keza ehemmiyetli gerilemeler kay-* 
dedilmiş, tedbirlerin . arefesinde muhtelif şayiaların ve sipekülâtif temayüllerin tesiri altında 179 
liraya yükselmiş olan Cumhuriyet altını, sene nihayetinde % 34,6 gibi mühim nispette bir tenez-

Not : (*) (9) milyar (225) milyon rakamı tir sene evvele nazaran % 19,8 nispetinde (i) mil
yar (535) milyon lira ve 1950 rakamına nazaran % 490 nispetinde (7) milyar (661) milyon lira 
fazlalık arz etmektedir. 
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zül kaydederek 117 liraya düşmüştür. Aynı hal Nev-York piyasasında dolar partiyesi 20 liraya 
kadar düşmüş olan Türk parasının 13,5 liraya karşı bir dolar seviyesine yükselmesi hadisesinde 
de müşahede edilmiştir. 

Bu mevzudaki maruzatımıza nihayet verirken temennimiz bu istikrar tedbirlerinin asla gev
şetilmeden devam ettirilmesidir. 

XII - ÂMME MASRAFLARI . 

Umumi Muvazene ve mülhak bütçelerden yapılan masraflarla mahallî idarelerin (özel idare
ler, belediyeler ve köyler) yaptıklan masrafların heyeti mecmuasını ihtiva eden âmme masraflan 
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir : 

(Tablo : 05) 

Âmme idareleri masrafları (Yatırımlar dâhü) 

(Hesabı katî) 

S e n e 

1950 
Endeks 
1951 
Endeks 
1952 
Endeks 
1953 
Endeks 
1954 
Endeks 
1955 
Endeks 
1956 
Endeks 
1957 
Endeks 
1958 
Endeks 

Devlet (1) 

1 537 809 1Ö7 
100,0 

1 656 829 874 
107,7 

1 942 863 087 
126,3 

2 375 068 327 
154,4 

2 657 142 491 
172,8 

3 131 517 421 
203,6 

3 928 018 068 
255,4 

4 144 478 081 
269,5 

4 626 885 651 
300,8 

özel idare (2) 

79 075 265 
100,0 

73 150 825 
92,5 

* 76" 449 548 
96,7 

73 825 905 
93,4 

83 105 791 
105,1 

96 821 901 
122,4 

108 636 254 
137,4 

119 747 769 
151,4 

134 709 078 
170,5 

Belediye (2) 

137 611 824 
100,0 

146 778 741 
106,7 

173 082 072 
125,8 

216 506 573 
157,3 

272 425 517 
198,0 

311 435 881 
226,3 

359 958 229 
261,6 

637 704 012 
463,4 

998 7S2 773 
725,8 

Köy (2) 

74 939 731 
100,0 

74 934 751 
100,0 

77 298 667 
103,1 

86 400 126 
115,3 

88 186 320 
117,7 

98 963 648 
132,1 

105 775 486 
141,1 

110 000 000 
146,8 

123 856 384 
165,2 

Yekûn 

1 828 818 538 
100,0 

1 951 694 191 
106,7 

2 269 693 374 
124,1 

2 751 800 931 
150,5 

3 100 860 119 
169,6 

3 638 738 851 
199,0 

4 502 388 037 
246,1 

5 011 929 862 
274,1 

5 884 183 886 
321,8 

(i) Devlet masraflarına Hazine yardımı dışındaki katma bütçe masraftan dâhüdir. 
(2) Mahallî idarelerin tamamı 1957 masrafları bütçe rakamlarıdır. 
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(Tablo : 56) 

Amme idareleri masraflarının umumi masraf 
yekûnu içindeki hisseleri 

özel 
Yılı Devlet idare Belediye Köy Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

84.1 
85.0 
85.6 
86.3 
85.7 
86.0 
86.4 
82.7 
78.6 

4.3 
3.7 
3.4 
2.7 
2.7 
- 2,7 
2.6 
2.4 
/2.3 

7.5 
7.5 
7.6 
7.9 
8.8 
.8.6 
8.5 

12.7 
16.9 

4.1 
3.8 
3.4 
3.1 
2.8 
2.7 
2.5 
2.2 
2.2 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

(Tablo : 57) 

Mülî gelirden âmme masraflarının aldığı hisse % 

(Milyon T. L.) 
ö. S. millî özel 

Yılı hâsıla Devlet idare Belediye Köy Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

10 384.3 
12 270.8 
14 320.5 
16 821.0 
17 114.8 
21 059.5 
24 334.0 
31 419.4 

14.8 
13.5 
13.6 
14.1 
15.5 
14.9 
16.1 
13.2 

0.8 
0.6 
0,5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 

1.3 
1.2 
1.2 
1.3 
1.6 
1.5 
1.5 
2.0 

0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 

17.6 
15.9 
15.S 
16.3 
18.1 
17.3 
18.4 
15.9 

1958 yılında âmme masrafları yekûnu içinde Devlete ait hisse % 4,1 azalmış ve buna mukabil 
belediyelere ait hisse' 4,2 artmıştır. Diğer bir puvan da özel idarelerin kaybıdır. 

Belediyelerin âmme masraflarına iştirak payının inkişafı bilhassa 1956 yılından sonra mahsus 
bir şekil almış ve âmme masraflarına iştirak nispeti 1950 ye nazaran bir misüdem fazla artmıştır. 
Bunun belediyelerce ele alman imar ve umumi şehircilik hizmetlerinde büyük bir ilerleme delili 
olduğu kayda değer. 

Buna mukabil, özel idare ve köylerin âmme masraflarına iştirak nispeti 1950 den beri devamlı 
olarak azalmış ve yarıya düşmüştür. Bu mahallî idarelerin birçok hkmetlerinin Devlet yardımıy
la karşılanmasının bunda büyük dahli olmakla beraber kendi imkânlarının gittikçe azalmakta 
olması, mahallî idarelerin hayatiyeti bakımradani üzerinde durulacak bir meseledir. 
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lO" rH* o f 
CO t - rH 
C0 

rH CO 
« <=l of 
t - 00 rH 
rH CO 
CO 

(M 
CO 
c*-o <M 

t-O rH 
CO 

lO 
Oi CM 

^ eo" Oi 
rH 

CO 
05 
oo" rH 

Ö> 
rH (M 

O rH 
IO r-i 
rH 0 0 

CS IO 

H 05 O 
CS CO ÇO 
CS T * 

t - IO 

o 
(M 
CS <M 
co ıo 

co^ 
CO T-4 
as co 

O CO 
co CO 
CO rH 

S d ^ S d ^ 

I 

«6 

co S <M 
IO rH ıO 
t - r> CM 

S" 
C0 

CO 
©_ es 

oo" ıo" 
CO <N 

o 
OD, es„ o„ 

ıo" ıo" 
CO CM $ 

O o (M 
rH 
<M •> 

rH 
O (M 
f 

O 
00 

58 
t-rH 
o" rH 

00 

20
, o CO o 

00 
IO CO 

si t-eo 
00 CO 

o 
CS l> 
CO 

rH OS 
CO 
eo 

ça 
o" 
CM 

-* *! ıo" 
CM 
Oi 

oo" e-̂  
rH S «75 

t-

ıo 
oo of 
CO CO 

C3 s Q 0 0 rH rH 0 0 

lO CO 

rH CM 

CO 
t - CO r H 
& tr- rH 
CO O 
t - CO 

O O 
CO CM 
ıo o 
rH CO 

00 c o 
rH, O , 
o" oo" 
50 

rH CO lO 
lO ÛO rH 
00 O 

CO CO 

CP 
CM" 
CO 

CM 
rH" ço 
rH 

S 
Ci" 
r-f 

00 
rH" rH 14

0 
73

7 rH, Oi 
rH 

CO 
co_ oo" CO 

oo* c T 
CM 

r H CM 

C0 Oi 
00 IO 

IO CM 

W* B E W 
^ d ^ § d ^ ^ d ^ ŞdsR 

S Û 

1 
?̂ i •5 o 

St2 

I 



430 
Diğer memleketlerde mahallî idarelere aidolan birçok hizmetlerin Türkiye'de Umumi Muvazene

den karşılanmasına rağmen, Devlet gelirinin gayrisafi millî hâsılaya nispeti bizde en düşük olarak 
gözüküyor. Umumiyet itibariyle bu nispet bizdekinin iki üç mislidir. Bizde vergilerin hafifliği ve 
vasıtasız vergilerin vatandaşların tamamına sâri bulunmaması bunun başlıca sebebi olarak mütalâa 
edilebilir. 

1959 Bütçesi : 

1959 yılı bütçesinde, encümenimizde kabul edilen tadilât neticesinde, varidat ve masraf ye
kûnları 6 231 821 805 T. L. olarak mütevazindL*. En miktarın 1958 bütçe rakamlariyle mukaye
sesi şu neticeleri vermektedir : 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1959 4 218 476 527 2 013 345 278 6 231 821 805 
1958 3 090 503 160 1 536 382 491 4 626 885 651 

1 127 973 367 476 962 787 1 604 936 15a 
Artış nispeti % 36,5 % 31,4 % 34,8 

Bu artışların mühim kısmı 4 Ağustos kararlariylo doğrudan doğruya veya bilvasıta alâkalı
dır. Varidat tahminlerinde bu sebeple ilgili telâkki edilebilecek artışlar aşağıda gösterilmiştir : 

Milyon T.L. 

İthalde alman İstihsal Vergisinde 540 
Gümrük, Vergisinde v 470 
Tekel maddeleri fiyat ayarlamasından 150 
Memur, Emekli v. s. zamlariyle ilgili Gelir Voı-gisi artışı 110 

Yekûn 1 270 
İthalâtta 
Hazine hissesinden azalan — 210 

konjoktur değişmesinden hâsıl olacak fark " 1 060 

Diğer taraftan masraflarda da maaş ve ücre*-lero yaralan zamlar ve kur farklarından ilâve-
ler dolayısiyle bir milyarı geçen bir tezayüt vâki olacaktır. 

Bu itibarla 1959 bütçemizi yeni bir iktisadi konioktür içinde hazırlanan ilk bütçe telâkki et
mek doğru olur. İstikrar şartlarının tam olarak tahakkuku bütçemizin memlekete ve halkımıza 
temin ettiği hizmetlerin bir kat daha yüksek seviyeye emniyetle ulaşmasını temin edecektir. 

Bütçenin encümenimizde müzakeresine hâkim olan prensip gerçek ve samimî bir muvazenenin 
muhafazası, tasarruf esaslarına riayet edilmesi ve hizmst icaplarının yerine getirilmesi için lüzumlu 
tahsisatın bütçe imkânları dâhilinde temini fikri olmuştur. 

Şunu bilhassa arz etmek isteriz ki, hemen her hizmet sahasında karşılanması gereken daha pek 
çok ve esaslı ihtiyaçlarımız mevcuttur. Bilhassa Maarif, Sıhhiye ve Nafıa Vekâletlerini alâkadar 
eden hususlara ve köylere müteveccih hizmetlere daha fazla tahsisat ayrılmasına matuf birçok 
teklifler dikkate alınmış olmakla, beraber bunların ancak, varidatın imkânı nispetinde karşılan
ması mümkün olmuş ve lüzumu aşikâr bulunan tekliflere dahi, bütçe imkânları dışında yer ver-
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meye asla temayül edilmemiştir. Encümenimizin kanaati odur ki, iktisadi istikrar politikasının 
tam muvaffakiyeti Önümüzdeki yıllarda pize bu hususta daha geniş imkânlar bahşedecektir. Bu 
itibarla ani neticeler istihsali uğrunda gösterilec3k istical ile istikrar şartlarının zedelenmesi, mun
zam tahsisattan beklenebilecek faydaların çok üstünde zararlar tevlfdedebilir. Bu mâruzâtımızla, 
gerçek ve samimî bütçe muvazenesinin büyük ehemmiyetini bir kere daha tebarüz ettirmiş oluyo
ruz. 

Bununla beraber, bütçe tatbikatının yıl içinde bizim zaruri olarak çok ihtiyatlı tahminlerimi
zin fevkinde neticeler vermesi daima mümkün sayılabilir. Şu takdirde elde edilecek fazla vari
datın munzam tahsisat şeklinde tekrar memleket hizmetine tahsis edileceği tabiîdir. Encümeni-
mizce dikkate alınıp da karşılığı bulunamamış olan tekliflerin taallûk ettikleri hizmetlerin böyle 
bir imkân dâhilinde tercihan nazara alınması ve munzam tahsisatın bu hizmetlere tevcihi encüme-
nimizce temenniye şayan görülmüş olduğundan buna ait bir liste raporumuza eklenmiş bulunmak
tadır. 

1959 yık Muvazenei Umumiye Kanununun metninde iki değişiklik yapılmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. 

Birincisi, 10 ncu madde nihayetine eklenen hükümdür. Bununla istihdaf edilen gaye, maaş
lara yapılan zamların mucip sebeplerine uygun olarak harcırahların da 1959 bütçe yılına münha
sır bir hükümle, mâkul bîr nispette yükselmesine imkân vermektir. 

İkinci tadil 21 nci madde metnine, zam gören tahsisat ve tayın bedelleriyle harcırahları da 
ithal etmekten ibaret olup bu maksatla Millî Müdafaa ve Maliye bütçelerine konulmuş bulunan 
tahsisatın bütün zamları karşılamaya kâfi geleceji tesbit edilmiştir. 

Nihayet sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların döviz olarak tediye olu
nan istihkaklarını alâkadar eden emsal hakkında kanuna 22 nci maddenin ilâvesi zaruri olmuş
tur. 

1959 bütçesi, (Mülhak bütçeler dâhil) Hükümetçe denk olarak şu şekilde teklif edilmiştir : 

I - Teklif : Gelirler 
Lira 

Umumi muvazene 5 997 800 000 
Mülhak bütçeler 249 803 155 

Gelir yekûnu 6 247 603 155 
Masraflar : 

Umumi muvazene 5 997 800 000 
Mülhak bütçeler 1499 620 897 

Yekûn 7 497 420 897 
Mülhak idarelere Hazine yar
dımı • 1 249 817 742 

>••.•• Umumi masraf y e k û n u 6 247 603 155 

IX - Encümen in k a b u l ü : 

EncUmenimizin masraf bütçesi üzer inde yap t ığ ı değiş ik l ik car i mas ra f l a r ve yatırım masraf
ları itibariyle, Hükümet teklifi üe mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 
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Masraflar : 

Umumi muvazene T. L. 5 997 800 000 
Mülhak bütçeler 1 499 620 897 

Yekûn 7 497 420 897 
Hazine yardımı 1 243 654 742 
Masraflar yekûnu 6 253 766 155 

Bu teklifler, encümenimizce lüzumlu görülen tadilât neticesinde aşağıdaki şekilde kabul edil
miştir : 

Hükümetin Encümenin 
Umumi muvazene * teklifi kabulü Fark 

Câri masraflar T. L. 4 081 092 992 4 061 816 796 — 19 276 196 
Yatırımlar 1 916 707 008 1 918 813 2 0 4 + 2 106 196 

Yekûn 5 997 800 000 5 980 630 000 — 17 170 000 

Mülhak bütçeler: 

Câri masraflar 268 492 188 269 689 338 + 1 197 150 
Yatırımlar 1 231 128 709 1 233 637 709 + 2 509 000 

Yekûn 1 499 620 897 1 503 327 047 + 3 706 150 

Mülhak bütçelere Hazine yardımı: 

Câri masraflar için 
Yatırımlar için 

Yekûn 
Umumi masraflar : 
Cari masraflar 
Yatırımlar 

Yekûn 

1959 bütçesi, memleketimizin vâsıl olduğu yüksek kalkınma seviyesinde, iktisadi kalkınma
nın istikrar içinde ve kemali emniyetle devamını temin edecek şartlara sıkısıkıya riyaet 
esasları dâhilinde muvazeneli olarak hazırlanmıştır. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üz-sre Yüksek Reisliğe sunulur. 

113 121 107 
1 136 696 635 

1 249 817 742 

4 236 464 073 
2 011 139 082 

6 247 603 155 

113 029 607 
1 139 105 635 

1 252 135 242 

4 218 476 527 
2 013 345 278 

6 231 821 805 

+ 

+ 

+ 

91 500 
2 409 000 

2 317 500 

17 987 546 
2 206 196 

15 781 350 

Reis Reis V. 
Balıkesir Muğla 
H. îmre N. özsan 

Afyon K. 
R. Çerçel 

imzada bulunamadı 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
N. Topçuoğlu 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Afyon K. 
M. i . Ülgen 

Adana 
Muhalifim 

R. Tekeli 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

M. Akpınar 
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Ankara 

Muhalifim 
/. R. Aksal 

Ankara 
Muhalifim 

0. Alişiroğhı 

Antalya Artvin 
K. Akmanlar H. Çeltikçioğlu 

Çankırı 
Muhalifim 
F. Arkan 

Edirne 
M. Sarol 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
D, Akbel 

Konya 
M. Bağnacık S, 

Nevşehir 
N. önder 

Bize 
M. önal 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Elâzığ 
Muhalifim 

H. Müftügil 

istanbul 
M. Erdener 

Kars 
Muhalifim 

B. öcal 

Kütahya 
. 8. Nasuhoğlu 

Niğde 
Muhalifim 
B. Gürsoy 

Siird 
M. D. Süalp 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
Y. Gürsel 

Erzincan 
Muhalifim 

B. Bayındır 

istanbul 
N. Kırşan 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Manisa 
8. Mihçıoğlu 

Ordu 
Muhalifim 

A. H. Onat 

Siird 
B. Erden 

Ankara 
A. Doğan 

imzada bulunamadı 

Balıkesir 
H. Timurtaş 

Denizli 
A. R. Karaca 

Eskişehir 
M. Başkurt 

istanbul 
/. Sevel 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Bolu 
J , Bilir 

Denizli 
M. Karasan 

Gazianteb 
E. Cenani 

istanbul 
M. Şellefyan 

Kırşehir 
Muhalifim 
F. Yalçın 

Maraş 
K. Bayazıt 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Muhalifim 

A. Topaloğtu 

Sinob 
ö. özen 

Rize 
H. Agun 

Trabzon 
/. Şener 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 

Burdur 
Muhalifim 

F. Çelikbaş 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Hakkâri 
Ü. Seven 

istanbul 
N. N. Yücel 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Rize 
/. Akçal 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Yozgad Yozgad Zonguldan 
T. Alpay Â. Benderlioğlu H. Timur 



Bütçe Encümenindeki müzakereler esnasında vâki teklifler üzerine di 
ve zammı kabul edilen tahsisat ile yapılan tenzilat miktarlarını gös 

Dairesi 

Büyük Millet Meclisi 

Biyaseti Cumhur 

Divanı Muhasebat 

Şûrayı Devlet Rs, 

Fasıl M. 

202 
307 

202 
307 
202 
209 

301 
741 
309 
403 
448 

Tapu ve Kadastro TL 
Md. 450 

751 

11 
90 

751 15 

20 

41 

11 

Tahsisatın nev'i 

Meclis hizmetlileri ücreti 
5408 sayılı Kanun gereğince Meclis Hesapla
rını Tetkik Encümeni azalarına verilecek 
harcırahlar 
Meclis Reisi için satmalmacak bir aded oto
mobil ile yeniden alınacak hizmet arabası ve 
bir aded motosiklet bedeli 
ücretler 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ücretler 
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler 
öteberi masrafları 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Reislik otomobili işletme masrafları 
Temsil masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komis
yon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince ya/pılacak hizmetler 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğ
rencilere verilecek burslar 
Satmalmacak makina aiât ve malzeme 

Bütçedeki 
tahsisatı 

1 111 375 

En 
menc 
kate 
zam 

20 000 

120 000 
526 805 
80 000 

436 050 

38 000 

230 400 
375 000 

3 
55 

126 615 
40 000 
350 000 
3 000 
1 000 



Dairesi 

Diyanet İşleri Es. 

Fasıl M. 

201 12 
209 

448 

Adliye Vekâleti 

Millî Müdafaa Vekâleti 

403 
450 

307 41 
448 

Dahiliye Vekâleti 202 12 
209 

450 

Jandarma tj. Kuman
danlığı 

Tahsisatın nevi 

Vüâyetler memurları maaşı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) 
fıkrasiyle 34,38 ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesa
ikin imha edilmesi hakkındaki 669G sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek komisyon aza
larına verilecek ücretler, ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler 
Diyanet İşleri Reisliği binası inşaatı her türlü 
masrafları 
Temsil masrafları «* 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğ
rencilere verilecek burslar 
Karakuvvetleri ecnebi memleketler harcırahı 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesai
kin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğinle teşekkül edecek komisyon aza
larına verilecek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğren
cilere verilecek burslar 

İ 
309 33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza va

sıtaları işletme ve kira bedeli 
409 10 Tayınat 

Bütçedeki 
tahsisatı 

4 279 274 

878 000 

En 
menc 
kate a 

zam 

20 

50 000 

500 000 
15 000 

270 000 
1 300 000 

4 
9 

170 000 
2 901 475 46 

1 308 905 

190 250 

600 000 2 0 
62 000 000 1 0 



Dairesi Fasıl M. 

Hariciye Vekâleti 

Maarif Vekâleti 

201 

209 

453 

211 

11 
12 

10 

217 30 

40 
417 20 

40 
420 10 
421 11 
448 

450 

452 

479 

Tahsisatın nevi 

Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Milletlerarası kurum ve derneklere katılma 
pay1 

3656 sayılı İkanunun 22 nci maddesi gereğin
ce saati mesai haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 
Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin 
ders, eksersiz ve şeflik ücretleri 
Ders ücretleri 
Eğitim enstitüleri masrafları 
İlahiyat fakültesi 
î lk öğretmen okulları umumi masrafları 
Kütüphaneler umumi masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrakın im
hası hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince 
teşekkül edecek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve kanun gereğince yapılacak 
hizmetler karşılığı 
Üniversite ve yüksek okullarda Okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi umumi mas
rafları 

Bütçedeki 
tahsisatı 

1 418 987 
43 391 500 

189 700 

17 269 290 

60 100 

8 250 000 
12 250 000 
2 516 250 

0 
28 410 800 

650 000 

380 000 

240 500 

600 800 

3 500 000 

En 
menc 
kate a 
zam 

25 
2 75 

2 

43 

1 18 

2 00 
3 00 
1 00 
50 

4 00 
10 

1 00 



Dairesi Fasıl M. 

609 

Tahsisatın nev'i 

Nafıa Vekâleti 

Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti 

790 

201 
202 
427 

12 
12 
60 

Memleket içi ve dışı bilim ve meslek kurum-
lariyle gençlik teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 
743 10 Ortaokul binası yaptıran müteşebbis dernek

lere yardım 
20 Şehir ve kasabalarda ilkokul binası yaptıran 

müteşebbis derneklere 
761 20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcut

larının genişletilmesine dair olan 4304 sayılı 
Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapı
lacak masraflar 
îkizdere Hidro - Elektrik Santrali için (Sarf 
şekli îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır) 

Vilâyetler memurları maaşı 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve 
malzemeleri 

70 Ana ve çocuk sağlığı merkezi umumi mas
rafları 

428 20 Diyarbakır Şubesi Hıfzıssıhha müessesesi 
Umumi masrafları 

30 Adana Şubesi Hıfzıssıhha müessesesi 
432 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu ana

lara verilecek mükâfat 
448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesai

kin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek komisyon aza
larına verilecek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler karşılığı 

Bütçedeki 
tahsisatı 

50 000 
6 200 000 

2 400 000 

2 500 000 
J 

8 460 000 

0 

60 594 600 
30 379 000 

150 000 

500 000 

250 000 
100 000 

Enc 
mence 
kate a 

zam 

5 
1 00 

2 60 

2 50 

3 50 

44 

10 

20 

25 
10 

100 000 

200 000 



Dairesi Fasıl M. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 

450 

602 

201 
407 

12 
20 

Ziraat Vekâleti 

450 

204 

429 
448 

450 

601 

Devlet Meteoroloji I I 
Müdürlüğü 450 

10 

Tahsisatın nev'i 

Münakalât Vekâleti 453 10 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğ
rencilere verilecek burslar 
Yalova kaplıcaları İşletmesine yardım 
İstimlâk ve satmalma masrafları (Ankara has
tanesi için) 

Vilâyet memurları maaşı 
Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikrami
yeler 
Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri burs
ları 
İnşaat yapımı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardım
cı personelin ücretleri 
Ziraat işleri 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesai
kin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek komisyon azala
rına verilecek ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğren
cilere verilecek burslar 
904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 11 ve 12 
nci maddeleri gereğince özel idarelere yapıla
cak yardımlar 

Teknik üniversite ve yüksek okullarda okutula
cak öğrencilere verilecek burslar 
Kurum ve derneklere katılma payı 

Bütçedeki 
tahsisatı 

1 850 000 
20 000 

En 
menc 
kate a 

zam 

25 

95 

12 500 000 

2 800 

132 600 
— 

170 600 
229 000 

1 00 

2 
65 

1 

247 505 

2 374 100 

2 000 000 

61 125 
275 548 

35 

15 

1 



Dairesi Fasıl M. Tahsisatın nev'i 
Bütçedeki 
tahsisatı 

Enc 
mence 
kate al 

zaml 

Çalışma Vekâleti 305 12 
307 10 

42 

448 

Sanayi Vekâleti 450 
453 10 

Basın - Yayın ve Tu- * 
rizm Vekâleti 601 

imar ve iskân Vekâleti 448 

Maliye Vekâleti 448 

450 

620 
621 

50 000 
27 000 

187 231 
4 

72 

1 500 000 1 000 

Vilâyetler kira bedeli 192 950 4 
Daimî vazife harcırahı 22 500 7 
Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek 
Vekâlet müfettişlerinin harcırahı 21 000 39 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesai
kin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek komisyon aza
larına verilecek ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak masraflar karşılığı 
Burs masrafları 
Kurum ve derneklere katılma payı 

Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin 
her türlü ücret ve masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesai
kin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek komisyon aza
larına verilecek ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler karşılığı 50 000 
Ikizdere - Tortum, Sızır, Kovada ve Göksu ba
raj ve santralleri ikmal inşası için 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komis
yon azalarına verilecek ücretler ve bu ka
nun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı 50Ö 000 
Üniversite" ve yüksek okullarda okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 171 850 27 
Musevi hastalhanesine yardım 65 000 
Balıklı Rum Hastanesine yardım 85 000 

— 50 000 



Dairesi Fasıl M. Tahsisatın nevi 

622 Yedikule Ermeni Hastanesine yardım 
623 Manisa'da Morisşinasi Hastanesine yardım 
624 İstanbul Esnaf Hastanesine yardım 
627 Kazı işleri için Türk Tarih Kurumuna yar

dım 
634 Mevlâna Celâlettini Rumi'nin türbesi etra-

* fmın tarh ve tanzimi için Konya Belediye
sine 

647 Kanser Enstitüsüne yardım 
650 Kıbrıs Türk Kültür Derneğine yardım 
653 Et ve Balık Kurumuna yardım 
660 İstanbul Zeynepkâmil Hastanesine yardım 
752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak ta-' 

şıtlar 
772 Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına 
796 Sermayesine mahsuben Halk Bankasına (6845 

sayılı Kanun gereğince) 

Yapılan tenzilât 

Umumi bütçeye yapılan zam teklifi yekunu 

Enc 
mence 

Bütçedeki kate al 
tahsisatı zaml 

65 000 
60 000 
40 000 

90 000 

0 
300 000 

800 000 

21 056 706 

7 000 000 

100 
« 

3 000 

89 263 
9 538 

79 724 



Dairesi 

istanbul Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Fasıl 

201 

202 
209 

301 
309 
420 

M. 

VI 
*16 
22 

60 
71 
12 

15 

Karayolları U. Md. 

426 
427 
439 

451 11-28 
603 
741 
204 

301 
304 
307 

451 
603 
741 
781 

12 
16 

44 
14 
49 

24 

20 
70 

Tahsisatın nev'i 

Tıp Fakültesi (Maaşları) 
İktisat » » 
Tıp Fakültesi ücretleri 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Isıtma 
Orman Fakültesi taşıtları işletme masrafları 
Tıp Fakültesi (Araştırma ve inceleme mas
rafları) 
Fen Fakültesi (Araştırma ve inceleme mas
rafları) 
istatistik Enstitüsünün her çeşit masrafları 
Gazetecilik Enstitüsünün her çeşit masrafları 
Antalya bölgesi arkeolojik araştırma istas
yon masrafı 
Yayın masrafı. 
Talebe kantinlerine yardım 
Tıp Fakültesi yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Veteriner Fakültesi ecnebi profesör ve uz
manlar ücreti 
Hukuk Fakültesi öteberi masrafları 
Hukuk Fakültesi basılı kâğıt ve defterler 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ecnebi memleketler 
harcırahı 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın masrafları 
Talebe kantinlerine yardım 
Yapı işleri ve tesisler 
Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına 
yardım 

Bütçedeki 
tahsisatı 

2 961 156 
564 452 

2 795 425 

898 768 
1 000 000 

18 000 

350 000 

750 000 
10 000 
16 000 

15 000 
992 700 
150 000 
200 000 

1 
16 850 
2 000 

21 429 
120 000 
100 000 
429 000 

65 000 000 

Encü 
mence 
kate alm 
zamla 

42 
13 
103 

1 
170 
2 

100 

350 
4 
14 

15 
220 
50 
200 

24 
8 
2 

30 
40 
100 
200 

35 000 



Dairesi 

Devlet Su İşleri U. Md. 

Fasıl M. 

306 
403 
448 

Beden Terbiyesi U. Mü
dürlüğü 

786 
791 

421 
457 

11 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Temsil masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesa
ikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek komisyon aza
larına verilecek ücretlerle bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
Yapım ve esaslı onarım masrafları 
Köylerde halkın yapacağı içme su işlerine 
yardım 

Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar 
İstanbul'da yapılacak 11 nei Avrupa Basket
bol şampiyonası umumi masrafları 

Umumi bütçede yapılan zam teklifi miktarı 
Mülhak bütçelerde yapılan zam teklifi miktan 

Umumi zam yekûnu 
Encümence kabul edilen zam yekûnu 

Karşılığı bulunmadığı için kabul edilemiyen 

Bütçedeki 
tahsisatı 

48 500 
6 000 

encü 
mence 
kate alm 

zamla 

6 

30 000 
375 000 000 10 000 

1 000 000 

300 000 

400 

100 
Zam 

72 195 
285 

71 910 

79 724 
71 910 

151 634 
22 248 

129 385 

18 000 000 25 000 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1959 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 4 081 092 992 lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 916 707 008 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1959 bütçe yılı masraf
larına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üz^re 
5 997 800 000 lira tateıin edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1959 bütçe yılı 
içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları 
için Birleşik Amerika'dan askerî yar
dim voliyle veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir fasla varidat ve 
mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü 
geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve 
(A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl 
ve maddeler arasında bu suretle tahsi
sat kaydedilen miktarları geçmemek 
üzere aktarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki karşılık paralar hesabın
da toplanan Türk liralarından Birleşik 
Amerika Hükümetiyle mutabık kalına
rak yapılacak liberasyonlar mukabilin
de, hususi kanunları gereğince, ilgili 
daireler bütçelerinin mevcut veya yeni
den açılacak fasıl ve maddelerine kayd
olunan tahsisat miktannca bu kanuna 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller 
ile bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler 
arasında aktarmalar yapmaya îcra Ve
killeri Heyeti mezundur. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapıla
cak bağıtlara istinaden 1959 bütçe yılı 
içinde kısa süreli avanslar almaya ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1959 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde' gösterildiği üzere 
4 061 816 796 lira ve yatırım masrafla
rı için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 918 8İ3 204 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1959 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 980 630 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

t 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil* 
i mistir, ; 
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hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl sü
reli Hazine bonoları çıkarmaya ve ban
ka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak 
istiyecekleri paraları alarak karşılığın
da Hazine bonoları vermiye Maliye Ve
kili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların ver
diği mezuniyetler dışında çıkarılacak 
Hazine bonoları (350) milyon lirayı ge
çemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleriyle uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmıya veya bu karşılıklar
la Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeye 
ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu 
türlü ortaklıklara ilişkin katılma senet
lerini satınalmıya Maliye Vekili mev
zundur. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . 6 .1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı 
kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü 
gecen maaşlı memurları, bağlı (D) işa
retli 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 
bir tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın yükseltilmiş kadro ücretleri veril
mek suretiyle istihdamlarına devam 
olunabilir. 

Yukarıki fıkra hükmü mülhak büt
çeli daireler hakkında da tatbik olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahivetteki hizmetler 
için tcra Vekilleri Heveti kararivle 
kadro alınabilecek tertipler, ba£lı / E ) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi vrl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

B. E. 

MADDE 5. 
mistir. 

Aynîyle kabul ediJ-
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MADDE 6. — 26 . 5 . 1927 tarih ve j MADDE 6. — Ayniyle kabul edil-
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanu- j mistir. 
nunun 29 ncu maddesi gereğince; i 

a) Varidat çeşitlerinden her biri- | 
nin dayandığı hükümleri gösteren (C) 
cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış, vatani hiz
met maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 
460 ncı (ihtiyat tahsisatı) faslından 
aktarma yapılabilecek fasılları göste
ren (F) cetveli; 
bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, 
hususi hükümlerine göre tarh ve tahsi
line 1959 bütçe yılında da devam olu
nur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 
milyon liralık hissesinden 1959 malî 
yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) 
işaretli cetvelin müteferrik varidat fas
lına irat kaydolunur. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti ta
rafından idare edilecek okul pansiyon
ları hakkındaki 6 . 7 . 1931 tarihli ve 
1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce öğrencilerden 1959 yılı içerisinde alı
nacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 11 . 6 . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 33, 34» 45, 50 ve 58 nci 
maddeleri gereğince her yıl Bütçe Ka
nunu ile tesbiti gereken misil, nispet 
ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

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. 

Miktar ve nispetleri bu cetvelde gös-
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MADDE 11. — 30 . 6 . 1939 tarihü 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çe
şitli kuruluş kanunlarındaki kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1959 bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 12. — 7 . 6 .1939 tarihli ve 
3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun 36 ncı maddesi gere
ğince Millî Müdafaa mükellefiyeti vo
liyle alınacak hayvanların 1959 bütçe 
yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli 
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 ait formül, 

B. E. 

terilen yevmiye, tazminat ve yer değiş
tirme masrafları 1959 malî yılı içinde 
% 25 zamlı olarak ödenir. Ancak, 

a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının 
son bendi uygulanmamak üzere bu fık
ranın şümulüne dâhil olanlardan maaş 
veya ücret tutarı 1 100 ve daha yukarı 
olanların yevmiyeleri 40 lira, tutarları 
bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri 
de 35 lira üzerinden verilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasında 
yazılı 6 lira asgari yevmiye miktarı 10 
liraya, 37 nci madde ile 4 lira olarak 
tesbit edilmiş bulunan asgari kurs yev
miyesi 8 liraya iblâğ olunur. 

c) 29 ve 45 nci maddelerin birinci 
fıkralarında ve bu kanuna bağlı I sa
yılı cetvelin birinci sütuniyle I I sayılı 
cetvelde yazılı 475 liralık tutar (950) li
raya, I I sayılı cetvelde yazılı (1 000) li
ralık tutar da (2 000) liraya yükseltil
miştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne girenle
rin yurt dışı yevmiyelerine tatbik olu
nacak emsaller 4 . V I I I . 1958 tarihin
den evvel ellerine geçen döviz miktarım 
geçmemek üzere îcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunur. 

MADDE 11. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 12. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 13. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-
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bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 14. — Geçen yıl borçlan 
fasıllarındaki tahsisat üstünde çıkan 
ve 1958 yılı bütçesinin aidolduğu terti
binde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
olduMan hizmet fasıllarından bu fasıl
lara Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşıhklan yıllan büt
çelerinde bulunan borçlar 1959 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 -
6 ncı kısım fasülan ile yatırım fasıl-
ları artıklarından eski yıllar borçlan 
fasıllarına Maliye Vekâletince aktan-
lacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 15. — 2 . 6 .1929 tarihli ve 
1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin 
karşıhklan 1959 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 okutacaklan öğren 
çiler için bütçelerine konulmuş olan 
tahsisatlardan gerekli miktarlan, bağlı 
(B) işaretli cetvelde varidat ve bu öğ
rencilerin her türlü masraflan ile tah
sisatına harcanmak üzere, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak fasıl ve maddelere tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 17. — 1959 bütçe yılı için
de Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi 
memleketlerden getirtilecek ithalât 
umumi tarifesinin 27,10 numarasına 
giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamlan ile rıhtım 

MADDE 14. 
mistir. 

B. & 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 15. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 16. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 17. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-
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resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli 
idarelere, hususi idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, Hazine hissesi, re
sim, hare ve zamlardan ve ardiye üc
retlerinden ve dâhilde Belediye İstih
lâk Resminden muaftır. 

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 
1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tas
dik olunan anlaşma ile temin edilen 
(10) milyon sterlinlik krediden öden
mek üzere umumi bütçeye dâhil daire
lerce yapılan malzeme siparişine müta-
allik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti 
kabul 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 kaydetme-
ye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun 
çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ame
rika'dan ve gerek diğer memleketler 
ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış 
ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı 
hizmetler veya taahhütler karşılığı ola
rak muayyen maksatlara tahsis edil
mek üzere 1959 malî yılı içinde temin 
edilecek yardımların Türk lirası karşı-
lıklariyle, malzeme ve hizmet bedelle
rini bir taraftan bütçeye varidat, diğer 
taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 20. — a) 31 . 8 . 1956 ta
rihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ve 64 ncü maddelerinin her yıl Zira
at Vekâleti bütçesine konulacak tahsi
sat miktarına ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 20 . 5 . 
1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, 

c) Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkmıdaki 5652 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki 3 . 12 . 
1956 tarihli ve 6854 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, | 

B. E. 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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1959 bütçe yılında bu kanuna bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde ilgili tertipleri
ne konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik 
olunur. 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik 
hakkındaki 13 . 5 . 1953 tarihli ve 6086 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin teş
kil olunan fona her yıl yapılacak tedi
yeye ait hükmü, 

e) Ziraat Odaları ve Ziraat Odala
rı Birliği hakkındaki 6964 sayılı Kanu
nun muvakkat 3 ncü maddesi hükmü 
1959 bütçe yılında tatbik olunmaz. 

MADDE 21. — Memur, hizmetli, 
emekli, dul ve yetim aylıklarında yapı
lacak değişikliklerin icabettirdiği mas- \ 
rafları karşılamak üzere Millî Müdafaa, : 
Maliye ve Devlet Boçlan bütçelerine 
konulmuş bulunan 'tahsisatı, bu kanu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelin alâkalı 
tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

Bu tertiplerden mülhak bütçeli ida
relere yapılacak yardımlar da bir taraf
tan bu idarelerin varidat bütçelerine I 
irat diğer taraftan aynı idarelerin ilgili | 
tertiplerine tahsisat kaydolunur. i 

MADDE 22. — Bu kanun hüküm
leri 1 Mart 1959 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümle
rini icraya Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

B. E. 

MADDE 21. — Memur, hizmetli, 
emekli, dul ve yetim aylıklariyle tahsi
sat ve tayın bedelleri miktarlarında ya
pılan değişikliklerin ve bu kanunun 10 
ncu maddesinin, icabettirdiği masrafları 
karşılamak üzere Millî Müdafaa, Maliye 
ve Devlet Borçlan bütçelerine kanul-
muş bulunan tahsisatı bu kanuna bağlı 
(A/1) işaretli cetvelin alâkalı tertiple
rine aktarmaya Maliye Vekili mezun
dur. 

Bu tertiplerden mülhak bütçeli ida
relere yapılacak yardımlarda bir taraf
tan bu idarelerin varidat bütçelerine 
irat diğer taraftan aynı idarelerin ilgili 
tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

MADDE 22. — Sürekli görevle ya
bancı memleketlerde bulunan memurla
rın 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel el-
Lerine geçen döviz miktarını geçmemek 
üzere, 4991 sayılı Kanunun muaddel bi
rinci maddesinde demiş olunan emsal
ler, 1959 malî yılı için İcra Vekilleri He
yetince tesbit olunur. 

MADDE 23. — Lâyihanın 22 nci 
maddesi 23 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Lâyihamn 23 ncü 
maddesi 24 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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m B. E". 

Devlet Vekili 
A. Ake* 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
M. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
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A 1 - Cetveli 
Bütçe Encü-

Hükümetçe nince kabul 

D a i r e 1 e r 

Uüyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Devlet* Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
Sanayi Vekâleti 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İmar ve İskân Vekâleti 
"Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

UMUMİ YEKÛN 

teklif edilen 
Lira 

27 195 602 
2 227 259 
4 355 889 
9 113 443 
1 977 995 
6 078 876 

24 656 631 
38 725 493 

137 331 536 
1 067 511 656 

45 526 429 
98 730 335 

150 957 045 
102 821 147 

3 511 081 
830 002 284 
425 965 978 
536 954 136 
12 268 261 
12 491 480 

249 209 684 
24 072 483 

155 850 311 
7 580 880 
8 713 196 
4 687 059 

32 100 511 
21 677 721 
3 532 180 

34 766 411 

4 081 092 992 

edilen 
Lira 

27 874 750 
2 154 329 
4 831 759 
9 113 443 
1 977 995 
6 078 «76 

24 «730 381 
38 763 893 

137 376 536 
1 067 511 656x 

45 624 429 
98 730 335 

151 957 045 
107 031 278 

3 511 081 
799 678 468 
425 965 978 
540 628 136 
12 268 261 
12 491 480 

249 289 .685. 
24 072 483 

156 050 311 
7 589 880 
8 728 696 
4 662 059 

32 177 261 
22 677 721 
3 502 180 

34 766 411 

4 061 816 796 



A 2 - Cetveli 
Bütçe Encü-

Hükümetçe nince kabul 
teklif edilen edilen 

D a i r e l e r Lira . Lira 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
istatistik Umum Müdürlüğü 
Diyanet işleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçlan 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
Sanayi Vekâleti 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
îmar ve iskân Vekâleti 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 

4 991 703 
80 000 

440 000 
14 250 500 

— 
370 000 
500 000 
395 000 

1 518 000 
78 733 500 

1026 000 
8 465 001 

12 974 001' 
5 141 400 

' — 
1 225 621 341 

— 
68 122 886 

372 155 738 
76 250 

4 650 000 
3 103 000 

46 238 640 
337 001 
396 002 

— 
8 107 000 

14 466 350 
40 252 873 
4 294 822 

4 195 605 
80 000 
90 000 

14 050 500 
-— 

370 000 
— 

545 000 
1 393 000 

78 733 500 
— 

. 7 365 001 
11 674 000 
5 141 400 

— 
1 230 914 635 

— • 

69 657*886 
382 113 739 

76 250 
3 000 000 
1 253 000 

42 135 640 
337 001 
266 002 

— 
8 107 000 

13 416 350 
40 102 873 
3 794 822 

UMUMİ YEKÛN 1 916 707 008 1 918 813 204 
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- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 



Rapor 

4.11.1959 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1959 malî yılı bütçesini tetkik ettik. 

Riyaset Divanınca hazırlanan 1959 malî yılı bütçesi yatırımlar dâhil 1958 malî yılı için Umumi 
Heyetçe kabul edilmiş olan bütçe kanunu lâyihasına göre, 

4 275 732 lira fazlasiyle 32 187 305 liradır. 

Bu fazlalığın 177 514 lirası maaş ve ücretlerden ve emekli aidatından, 
256 431 » yönetim masraflarından, 
236 518 > daire hizmetlerinde, 
585 525 » dış münasebet ve iştiraklerde, 

3 054 744 » da yatırımlara taallûk etmektedir. 

Yukardaki rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere geçen seneye nazaran fazlalığın en bü
yük rakamını dış münasebetler ve iştiraklere ayrılan tahsisatla Millî Saraylara ait yatırımlar teş
kil etmektedir. 

Dış münasebetler ve iştiraklerdeki artışlar kur farkından ileri gelmektedir, 

Yatırımlara gelince : Geçen seneki raporumuzda arz edildiği üzere Millî Sarayların onarımları 
ile tesisleri beş senelik bir plâna bağlanmış ve bu sene yapılacak işler için bir tahsisat konulmuş
tur. Esbabı mucibe, kısmında tahsisatlar ve artış hakkında kâfi derecede izahat mevcut bulunmak
tadır. 

Muhterem azaların da bir fikir sahibi oldukları bu bütçenin bâzı rakamları hakkında kısaca 
izahat arz ediyoruz. 

Ücretlerdeki artışlar bâzı ihdaslardan ve üç senelik terfi müddetini doldurmuş olan Hizmetli
lerin ücretlerine yapılan zamlardan ibarettir. Yalnız Büyük Millet Meclisi hizmetlileri (D) cetve
line ilâve edilen 350 lira ücretli kalorifer ve su tesisatı teknisiyen yardımcısının alınmasından 
sarfınazar edilmesini ve vekâletler bütçesinde 400 lira kadrodan yüksek şoför kadrosu bulunmadı
ğından bu tezyit hakkında da bir karar verilmesini teklif ediyoruz. 

Yönetim masraflarındaki fazlalık ihtiyaç ve fiyatlar nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 
Bu masraflar meyanmda Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni âzalarının bu sene 20 ye iblâğ edil
mesi hasebiyle 11 000 lira fazlasiyle 20 000 liralık tahsisat mevcut bulunmaktadır. Her azaya 
1 000 lira harcırah verilmektedir. İstanbul'da Millî Saraylarda yapılacak tadat ve kontrolün 
Encümen içinden seçilecek bir heyetle yapılması mümkün görülürse bu tahsisatın geçen seneki 
miktarına indirilmesi muvafık görülmektedir. 

Daire hizmetlerindeki artışın 90 000 lirası Matbaa 153 785 lirası da Meclis Muhafız Birliğinin 
muayyenat ve giyeceklerine taallûk etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetler (Ahdi münasebetler) namı altında topla
nan 453 ncü faslın muhtelif maddeleri yekûnu 1 253 877 lira tutmaktadır. Geçen seneye nazaran 
fazlalık 585 525 liradır. Bunun 50 000 lirası Türkiye'de toplanacak Turizm Birliği masrafına ait
tir. IÇur farkından mütevellit fazlalık da 540 000 liradır, 
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Yatırımlardan onarımdaki 2 475 744 liralık fazlalık Millî Saraylara aittir. Ecdat yadigârı 

olan Milî Sarayların onarılmasında ve bunun daha esaslı bir program ve teşkilâtla yapılması te
menniye şayan görülmektedir. 

Matbaaya alınacak makinalar bedeli olarak 1957 ve 1958 yılları bütçelerine mevzu tahsisatla 
mubayaa imkânı hâsıl olmadığından aynı maksatla 1959 bütçesinin satmalma kısmına yeniden 
tahsisat vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik, telefon ve yangın ihbar tesislerine yeni plâna göre 
bu sene yapılması kararlaştırılan tesislere ait olarak da 751 nci fasla 680 000 lira konulmuştur. 

Meclis Reisi için satınalmacak otomobil bedeli olarak 100 000 ve hizmet vasıtası olan bir aded 
motosiklet için 20 000 lira ki ceman 120 000 lira tahsisat konulmuş bulunmaktadır. Esbabı mu-
cibcde de yazılı olduğu üzere 1953 yılında mubayaa edilmiş ve bu suretle miadını doldurmuş ve 
daima arıza yapmakta olan Riyaset arabasının yerine aynı marka bir otomobil mubayaası zaru
reti vardır. Motosiklete de ihtiyaç bulunmaktadır. 

' Temenni ve tekliflerimiz 

1958 yılı bütçesinde yazdıklarımızı yeni duruma göre bâzı değişikliklerle arz ediyoruz. 

Encümenimizin 1957 malî yılı bütçe raporunda «Millî Sarayların Meclis bünyesinden çıkarıla
rak mesul bir mercie bağlanması hususunda mevcudolan kanun teklifinin ilgili encümenleree bir 
an evvel tetkik ve karara bağlanarak kanunlaştırılması» temenni edilmişti. 

Filhakika; Sayın Tevfik İleri Millî Saray ve Müzelerin bir umum müdürlük halinde Başve
kâlete bağlı olarak idaresi hakkında bir kanun lâyihası teklif etmiş ise de henüz bu teklif encü
mence intacedilememiştir. 

Millî Sarayların hususiyetlerine ve gördüğü hizmetlere göre idare şeklinin bir kanunla halle
dilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

Millî Saraylarda yapılacak onarımlara ait bir rapor geçen seneki raporumuzdaki temenniye 
uyularak hazırlanmış ise de bu raporun mütahassıs bir heyet tarafından tetkikiyle bir sıraya ko
nulması ve bu sıraya göre plân dairesinde işlerin yapılması zaruridir. 

Yeni Meclis binası 

Nafıa Vekâleti bütçesinde yeni Meclis binasının 1959 yılı sonunda ikmâl edilmiş olacağı beyan 
edilmiş idi. Ancak bu inşaatın seyrinin Riyaset Divanınca sıkı bir takibe tâbi tutularak 1959 
yılında katî olarak ikmâlinin temin edilmesini temenni ediyoruz. 

Arap harfleriyle matbu birinci devre zabıtlarında geçen sene Yüksek Encümence kabul buyu-
rulan tahsisatla sekiz cildinin basıldığı ve dört cildinin de basılmaya hazır, bir vaziyete getiril
diği müşahede edilmiştir. 

Bilgi ve vukuf isteyen bu işin başarılması hususunda alâkalıların gösterdiği gayret takdire ş&-
yan görülmektedir. 

Yukardaki maruzatımıza göre Büyük Millet Meclisi bütçesinin kabulünü Yüksek Encümenin 
tetkik ve tasvibine arz ederiz. 

Çorum Mebusu Çorum Mebusu 
H. Bulgurlu Y. Gürsel 

i 



Büyük Millet Meclisi 

1958 1959 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Tahsisatlar 
Riyaset tahsisatı 
Âza tahsisatı 
Riyaset Divanı tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Murakıp ücreti 
Âzanm harcırahları 

Birinci kışım yekûnu 

18 000 
14 616 000 

29 070 

14 663 070 

2 030 
5 846 400 

20 511 500 

18 000 
14 616 000 

29 070 

14 663 070 

2 030 
5 846 400 

20 511 500 

18 000 
14 616 000 

29 070 

14 663 070 

2 030 
5 846 400 

20 511 500 

İkinci kısım - Personel , : .* . . . . . > 
masrafları • 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Meclis memurları maaşı 1 014 475 1 034 875 1 034 875 
Millî saraylar memurları maaşı 78 625 84 150 84 150 
Meclis Muhafız Birliği maaşı 96 183 108 152 108 152 
Meclis memurları açık maaşı 1 1 1 
Millî saraylar memurları açık 
maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 1 189 285 1 227 179 1 227 179 

Ücretler 
Meclis hizmetlileri ücreti 1 044 650 1 111 375 1 105 425 
Millî saraylar hizmetlileri üc
reti 615 400 621 350 621 350 

Fasıl yekûnu 1 660 050 1 732 725 1 726 775 

1 



Büyük Millet Meclisi _ 7 _ 

M. Tahsisatın nevi 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Meclis geçici hizmetlileri ücreti 
12 Millî saraylar geçici hizmetliler 

ri ücreti 
13 Yeni Meclis binası geçici hiz

metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

II - Başka haklar 
4598 sayüı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Meclis memurları çocuk zammı 
12 Millî saraylar memurları çocuk 

zammı 
13 Meclis Muhafız Birliği çocuk 

zammı 
21 Meclis memurları doğum yar

dımı 
22 Millî saraylar memurları do

ğum yardımı 
23 Meclis Muhafız Birliği doğum 

yardımı 
31 Meclis memurları Ölüm yar

dımı 
32 Millî saraylar memurları ölüm 

yardımı 
33 Meclis Muhafız Birliği ölüm 

yardımı. 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilen] ere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

1958 1959 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 62 050 62 050 
142 950 192 000 192 000 
201 875 176 325 176 325 
394 825 430 375 430 375 

28 000 
1 400 
2 160 
2 600 
1 000 
1 000 
3 000 
1 000 
1 000 
41 160 

28 000 
1 400 
2 160 
2 600 
1 000 
1 000 
3 000 
1 000 
1 000 
41 160 

28 000 
1 400 
2 160 
2 600 
1 000 
1 000 
3 000 
1 000 
1 000 
41 160 

1 1 1 

211 540 242 935 242 935 



_ 8 _ Büyük Millet Meclisi 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

211 Fazla çalışma haklan 
10 5509 sayılı Kanun gereğince 

Me<3İis memur ve hizmetlilerine 
verilecek fazla çalışma hakları 121 125 121 125 121 125 

, 21 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 95 000 95 000 95 000 

212 

213 

214 

219 

Fasıl yekûnu 

4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 
6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek fazla mesai ücreti 
6885 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 

İkinci kısmı yekûnu 

216 125 

11 100 

6 000 

33 300 

173 400 

3 936 786 
: :"„:,'•' T . " , " , : ; . : » ;:,:r;i"i 

216 125 

11 100 

6 000 

33 300 

173 400 

4 114 300 

216 125 

11 100 

6 000 

33 300 

173 400 

4 108 350 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

301 
11 
12 

20 
31 
32 

41 

Büro masrafları 
Meclis kırtasiyesi 
Meclis Muhafız Birliği kırtasi
yesi 
Meclis döşemesi 
Meclis demirbaşı 
Meclis Muhafız Birliği demir
başı 
Meclis öteberi masrafları 

25 000 

300 
40 000 
25 000 

5 000 
50 000 

35 000 

300 
30 000 
35 000 

5 000 
50 000 

35 000 

300 
30 000 
35 000 

5 000 
50 000 
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M. 

42 

43 
51 

52 

61 

62 

90 

10 
20 
30 
41 
43 
50 
60 
80 

Tahsisatın nevi 

Meclis Muhafız Birliği öteberi 
masrafları 
Meclis şehir suyu masrafları 
Meclis aydınlatma ve havalan
dırma masrafları 
Meclis Muhafız Birliği aydın
latma masrafları 
Meclis ısıtma ve yakacak mas
rafları 
Meclis Muhafız Birliği ısıtma 
ve yakacak masrafları 
Cenaze töreni masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî saraylar büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Şehir suyu masrafları 
Aydmlatma masrafları 
Isıtma ve yakacak masrafları 
Hizmetlilerin yiyecek masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

5 500 
20 000 

30 000 

1 800 

40 000 

3 080 
4 000 

249 680 

1 500 
100 000 
30 000 
25 000 
20 000 
20 000 
15 000 

73 554 

285 054 
._ -_ __— 

1959 yılı için 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

5 500 
40 000 

45 000 

1 800 

80 000 

6 666 
8 000 

342 266 

2 500 
100 000 
30 000 
30 000 
30 000 
20 000 
20 000 

109 279 

341 779 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

, 

5 500 
40 000 

45 000 

1 800 

80 000 

6 666 
8 000 

842 266 

2 500 
100 000 
30 000 
30 000 
30 00G 
20 000 
20 000 

109 279 

341 779 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Meclis posta ve telgraf ücret
leri 6 550 

12 Millî saraylar posta ve telgraf 
ücretleri 130 

13 Meclis Muhafız Birliği posta ve 
telgraf ücretleri 195 

21 Meclis telefon masrafları 120 000 
22 Millî saraylar telefon masraf

ları 23 400 

Fasıl yekûnu 150 275 

6 550 

230 

250 
120 000 

23 400 

150 430 

6 550 

230 

250 
120 000 

23 400 

150 430 
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M. Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
11 Meclis hizmetlileriyle emniyet 

memurlarına verilecek giyecek 
masrafları 

12 MiRî saraylar hizmetlileri gi
yecek masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
11 Meclis memur ve hizmetlileri 

daimî vazife harcırahı 
12 Millî Saraylar memur ve hiz

metlileri daimî vazife harcırahı 
13 Meclis Muhafız Birliği daimî 

vazife harcırahı 
21 Meclis memur ve hizmetlileri 

muvakkat vazife harcırahı 
22 Millî Saraylar memur ve hiz

metlileri muvakkat vazife har
cırahı 

23 Meclis Muhafız Birliği muvak
kat vazife harcırahı 

90 5408 sayılı Kanun gereğince 
Meclis Hesaplanın Tetkik En
cümeni azasına verilecek har 
cırahlar 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Meclis memurları 
12 Millî saraylar memurları 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
11 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 
12 Riyaset otomobili onarma mas

rafları 

1958 1959 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı mnca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

130 444 175 735 175 735 
77 436 108 110 108 110 
207 880 283 845 283 845 

3 000 3 000 3 000 
1 000 1 000 1 000 
2 500 2 500 2 500 
10 000 10 000 10 000 

3 000 7 500 7 500 
2 000 2 000 2 000 

9 000 20 000 9 000 
30 500 46 000 35 000 

12 000 12 000 12 000 
2 500 2 500 2 500 
14 500 14 500 14 500 

2 500 6 000 6 000 
4 000 6 000 6 000 
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Tahsisatın nev'i 

Başka taşıt masrafları 
Meclis Muhafız Birliği taşıt 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

15 000 

5 000 

26 500 

964 389 

1959 yılı 
Riyaset» Diva
nınca istenen 

Lira 

25 000 

5 000 

42 000 

1 220 820 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

25 000 

5 000 

42 000 

1 209 820 

Matbaa işletme masrafları 110 000 200 000 . 200 000 
Bahçe masraf lan 
Meclis bahçesi masrafları '• 6 000 6 000 6 000 
Millî saraylar bahçesi masraf
ları 4 000 7 500 7 500 

Fasıl yekûnu 

Riyaset temsil masrafları ve 
Riyaset konutu 
Temsil masrafları 
Konut masrafları 

Fasıl yekûnu 

Meclis Muhafız Birliği mas
rafları 
Taymat 
Giyecekler 
Erlerin nakliye ücreti 
Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 

Fasıl yekûnu 

10 000 

20 000 
15 000 

35 000 

196 562 
49 738 
3 000 
1 500 

250 800 

13 500 

25 000 
20 000 

45 000 

303 392 
96 693 
3 000 
1 500 

404 585 

13 500 

25 000 
20 000 

45 000 

303 392 
96 693 
3 000 
1 500 

404 585 

Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkında 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler 0 . 20 000 20 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

453 Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetleri, ahdî 
münasebetler 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin harcırahları 

22 Balkan îstişari Meclisine işti
rak edeceklerin harcırahları 

23 NATO Memleketleri Parlâ
mentoları Birliği asamble vs 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin harcırahları 

0 Avrupa Konseyinin Türkiye'
de toplanacak mahalli idare ve 
belediyeler komisyon içtimai
nin her çeşit masrafları 

Fasıl yekûnu 

453/A İştirakler 
11 Parlâmentolararası Birliği 

Türk Grupunun Birliğe iştirak 
hissesi 

21 Parlâmentolararası Birliği 
Türk Grupunun Birlik konfe
rans ve komisyonlarına iştirak 
edeceklerin harcırahları 

12 Avrupa Parlâmentolar Birliği 
Türk Grupunun Birliğe iştirak 
hissesi 

22 Avrupa Parlâmentolar Birliği 
Türk Grupunun Birlik ve kon
ferans ve komisyonlarına işti
rak edeceklerin harcırahları 

13 Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun Birliğe 
iştirak hissesi 

1958 1959 yılı için 
yılı Eiyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 000 30 000 30 000 
10 000 15 000 15 000 
25 000 45 000 45 000 

200 000 500 000 500 000 
1 1 1 

50 000 125 000 125 000 

25 000 0 0 
275 001 625 001 625 001 

4 000 10 000 10 000 

110 000 ' 275 000 275 000 

1 1 1 

7 500 1 1 

3 850 9 G25 9 625 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

23 

14 

Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun Birlik 
konferans ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin harcırahları 
Parlâmentolar Birliği NATO 
Türk Grupunun Birliğe iştirak 
hissesi 

453/B 

21 

22 

Kongre, konferans, tören ve zi
yaretler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin davet edildiği milletlerarası 
kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin harcırahları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin diğer memleketlere yana
cağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların har
cırahları 

453/C Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerinin gerek
tirdiği büro masrafları 

453/D Türkiye'de toplanacak olan 
Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansının gerektir
diği her çeşit masraflar 

453/E Türkiye Büyük Millet Meslisi-
nin davetlisi olarak memleketi
mize gelecek ecnebi misafirle
rin her çeşit ağırlama masraf
ları 

454 Sigorta masraftan 
11 Meclis 
12 Millî saraylar 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümene» 

tahsisatı mnea istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 500 

2 000 

Fasıl yekûnu 134 851 

150 000 
Fasıl yekûnu 150 001 

8 498 

100 000 

1 165 
8 000 

18 750 

7 000 
320 377 

150 000 
150 001 

Zn M 2C 

8 498 

50 000 

9 165 

100 000 

1 165 
8 000 
9 165 

18 750 

7 000 
320 377 

150 000 
150 001 

8 498 

50 000 

100 000 

1 165 
8 000 
9 165 
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F. M. 

456 
465 

477 

Tahsisatın nev'i 

Düşünülmiyen masraflar 
Meclis tahkikatı umumi mas
rafları 
Yeni Meclis binasının gerektir
diği masraflar 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabıü edilen 

Lira Lira 

2 000 

15 000 

48 300 

2 000 

6 450 

2 000 

6 450 

Dördüncü kısım yekûnu 1 173 617 1 999 578 1 999 578 

501 
502 

505 

10 
20 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

500 500 500 

1953 - 1957 yılları borçları 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1 
1 

2 

28 918 

29 420 

1 
1 

2 

20 000 

20 502 

1 
1 

2 

20 000 

20 502 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

20 000 

20 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

20 511 500 
3 936 786 

964 389 
1 173 617 

29 420 
20 000 

26 635 712 

20 511 500 
4 114 300 
1 220 820 
1 999 578 

20 502 
25 000 

27 891 700 

20 511 500 
4 108 350 
1 209 820 
1 999 578 

20 502 
25 000 

27 874 750 
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P. M. 

* 

701 
10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Meclis binası 
Millî sara3^1ar 
Meclis Muhafız Birliği binası 

Fasıl yekûnu 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 
755 861 

4 000 

789 861 

1959 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

30 000 
3 231 605 

4 000 

3 265 605 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 000 
3 231 605 

4 000 

3 265 605 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satınalmacak alet ve malze
meler 

11 Matbaaya aimacak makinalar 
bedeli 

12 Saraylarda yeniden tesis oluna
cak elektrik ve telefon tesisleri 
masrafları 

0 Yıldız Sarayı ve Sale Söşkü 
için alınacak motopomp ile 
seyyar benzin motorlu pompa 
bedeli 

15 Satınalmacak bir aded moto
siklet bedeli 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

60 000 

391 000 

35 000 

0 

230 000 

680 000 . 

0 

120 000 

486 000 1 030 000 

230 000 

680 000 

0 

20 000 

930 000 

1 275 861 4 295 605 4 19- 605 





11 - Riyaseti Cumhur 



Rapor 
U * Xtt . 1958 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1959 yılı bütçesini tetkik ettik. 
1959 yılı bütçesi netice itibariyle 265 859 lirası maaş, ücret ve masraflara 59 999 lirası da ya

tırımlara aidolmak üzere geçen seneye nazaran 325 858 lira fazlasiyle 2 227 259 liradır. 
6 789 lirası 201 memur maaşlarına 

52 930 » 202 ücretlere 
9 140 > 203 geçici hizmetliler ücretine ait bulunmaktadır. 

Bunlardan 202 ücretlere ait fazlalık (D) cetveline ilâve edilen memur ve hizmetlilerin ücret
leri karşılığıdır. 

Riyaseti Cumhur Dairesinde bulunan kütüphane -ve arşivindeki binlerce kitap ve vesaikin tas
nif ve teclit işlerinde çalıştırılmak üzere lüzumu olan memurlara her gün çoğalan hizmetleri ifa 
için (D) cetveline on memur ve hizmetli ilâve edilmiş ve mezkûr cetvelde bir memur kadrosu 
tenzil edilmiştir. Yapılan tetkikata göre bu ilâvelerin lüzumlu olduğu görülmüştür. 

Bütçenin 301 nci büro masraflarının 20 nci maddesinden 150 000 lira tenzil ve diğer madde
lerine 139 000 lira ilâve edilmiştir. 

Bu ilâvelerin yapılan hesaplara nazaran yerinde olduğu görülmüştür. 

304 ncü haberleşme faslına ilâve edilen 40 bin lira umumiyetle muhaberenin fazlalığı ve haricî 
muhabere ücretlerinin nazarı dikkate alınması suretiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

307 nci harcırah faslına ilâve edilen otuz bin lira ödenecek 1958 senesi içindeki sarfiyat na
zarı dikkate alınarak konulmuştur. 

308 nci fasla konulan on bin liralık memur tedavi ücreti mer'i olan kanun mucibince bütçeye 
vaz'edilmiştir. 

309 ncu taşıt masraflarının 11 nci imletme maddesine ilâve edilen 45 bin lira bu maddeden muba
yaa edilen malzeme ve akar yakıt fiyatlarına göre hesabedilmiştir. 

402 nci bahçe, su ve işçi masraflarına ilâve edilen yetmiş beş bin liraya gelince halkın isti
fadesine açılmış olan parkın genişlemiş olan kısımlariyle yollarının tanzimi dolayısiyle yapılacak 
yeni masraflara ve amele ücretleriyle su tarifeleri göz önüne alınarak bütçeye konulmuştur. 

451 nci yayın masrafları faslına zaruri olarak sekiz bin lira ilâve edilmiştir. 
Yatırımlara gelince 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar kısmına muhtelif binaların senesi 

içindeki tamir masraflarını karşılıyabilmek üzere on bin lira ilâvesi muvafık bulunmuştur. 

752 nci satmalmacak taşıtlar faslına konulan elli bin lira ile Riyaseti Cumhur Dairesinde bulu
nan 1945, 1947 ve 1949 yıllarında mubayaa edilmiş olan ve hurda bir vaziyete gelmiş olması do
layısiyle tamiri kabil ve kullanılması mümkün olmıyan dört vasıtanın Maliyeye devriyle bunların 
yerine ihtiyacı karşılamak üzere bir servis arabası ile bir otobüsün mubayaası için teklif edilen 
ödenek muvafık bulunmuştur. 

Bütçenin tetkikiyle kabulünü yüksek komisyonun tasvibine arz ederiz. 

Raportör Raportör Raportör 
Çorum Mebusu Çorum Mebusu Tozgad Mebuisu 

I*. Gürsel J5T. Bulgurlu f, Alpay 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mnca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Reisicumhur tahsisatı 150 000 150 000 150 000 

Birinci kısım yekûnu 150 000 150 000 150 000 

201 

202 
203 

10 
20 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 

176 391 
1 

176 392 

473 875 
30 000 

183 180 
1 

183 181 

526 805 
39 140 

183 180 
1 

183 181 

473 875 
39 140 

I I - Başka haklar 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ye 39 ncu maddeleri gere
ğince T. 0. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 

32 000 32 000 32 000 
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F. 

210 
213 

301 

304 
306 
307 

20 -

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

10 
20 

Riyaseti. Cumhur 

Tahsisatın nev'i 

Temsil tahsisatı 
Yaverlik ve başdoktor tahsi
satı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

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 harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

15 530 

736 397 

.6 000 
250 000 
25 000 
60 000 
62 000 
80 000 

150 000 

633 000 

110 000 
60 000 

1 
50 000 

50 001 

1959 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 

3 000 

15 530 

805 256 

15 000 
100 000 
25 000 
80 000 

102 000 
100 000 

200 000 

622 000 

150 000 
60 000 

1 
80 000 

80 001 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3.000 

15 530 

752 326 

15 000 
100 000 
25 000 
80 000 

102 000 
100 000 

200 000 

622 000 

150 000 
60 000 

1 
60 000 

60 001 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 10 000 10 000 

309 Taşıt masrafları 
11 İşletme masrafları 

12 Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

30 000 
45 000 

75 000 

928 001 

75 000 
45 000 

120 000 

1 042 001 

75 000 
45 000 

120 000 

1 022 001 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Kiyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

402 Bahçe, su ve işçi masraflan 

451 

501 
502 

11 
12 
13 

10 
20 

Bahçe masrafları 
Su masrafları 
îşçi ve amele masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 

20 000 
35 000 
70 000 

125 000 

4 000 
3 000 • 

7 000 

132 000 

1 
1 

2 

30 000 
70 000 

100 000 

200 000 

10 000 
5 000 

15 000 

215 000 

1 
1 

2 

30 000 
70 000 

100 000 

200 000 

10 000 
5 000 

15 000 

215 000 

, 1 
1 

2 

Altıncı kıstm - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 15 000 

Altıncı kısım yekûnu 15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 



F. 
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M. 

Riyaseti 

Tahsisatın nev'i 

Cumhur 
1958 

yılı 
tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca 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 

150 000 
736 397 
928 001 
132 00€ 

2 
15 000 

150 000 
805 256 

1 042 001 
215 000 

2 
15 000 

150 000 
752 326 

1 022 001 
215 000 

2 
15 000 

UMUMÎ YEKÛN 1 961 400 2 227 259 2 154 329 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 20 000 30 000 30 000 
I I - Satınalma, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
752 3827 sayılı Kanun gereğince 

satmalmacak taşıtlar 1 50 000 50 000 
Yatırımlar yekûnu 20 001 80 000 80 000 
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Rapor 

19 . XII . 1958 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Divanı Muhasebat Reisliğinin 1959 bütçesini ve bu münasebetle faaliyetlerini zamanın müsaadesi 
nispetinde gözden geçirdik, 

Divanı Muhasebatın faaliyetini ve mevcut kadrosuna nazaran memnuniyeti mucip şekilde devam 
etmekte, kurulmuş olan muhasebe makinası servisi bugün altı milyarı bulan bütçe tatbikatının mura
kabesini ve buna müteferri muameleleri daha emniyetle sağlamak için gayret sarf etmektedir. 

Bu idare yılbaşından bugüne kadar, 

1. Umumi Muvazene ve mülhak bütçeli dairelerin tamamının 1956 yılı umumi mutabakat beyan
namelerini Büyük Millet Meclisine takdim etmiştir. 

2. Yine bu dairelere ait 1957 yılı idare hesaplarının tetkikatları, bir hayli ilerlemiş bulunmak
tadır. 

3. Umumi Muvazene ve mülhak bütçeli dairelerin 1127 adedine baliğ olan ayniyat muhasiplik
lerinin 597 adedi mahallen tetkik edilmiştir. Bunun 79 adedi Millî Müdafaa 54 ü jandarmaya aidol-
mak üzere 130 adedi askerî ayniyat muhasipliklerine bakiyesi de sivil teşkilâta aittir. 

4. Özel idare ve belediye ve müesseselerine ait 816 muhasipliklerinden 1958 yılında 151 adedi
nin nakit hesabı yine mahallen tetkika tâbi tutulmuştur. 

5. Divanı Muhasebat Kuruluşunun asıl yapısını teşkü eden murakıp ve raportörlerin teşkilât 
kadrosuna göre sayısı 271 olduğu halde bu kadroda fiilen çalışanların adedi 197 dir. 74 açık bunun 
kadroya nispeti % 27 den i'azladm 

Yüksek Meclise takdim edilmiş olan Tahsisat Kanununun kabulü kadro noksanlarının doldurul
masında âmil olursa ayniyat ve nakde ait mesul muhasipliklerinin hesaplarının her sene kontrolü 
imkân dâhiline girecektir. 

Bu sebeple kadro noksanları üzerinde yeni kanunun tatbikat neticesine göne esaslı bir şekilde 
durulmak lâzımdır. 

6. Divanı Muhasebat Reisi ve âzalarının seçim usulünün ıslâhı için Teşkilât Kanununda ica-
beden değişikliğin yapılmasını geçen seneki raporlarımızda arz etmiştik. Yüksek Meclise takdim 
edilmiş olan kanun teklifinin bugünkü realitelere uygun bir şekilde kanunlaşacağına emin bulun
maktayız. 

Teklif edilmiş olan 1959 yılı bütçesinin tetkikatma gelince geçen yıla nazaran maaş ve diğer 
masraflarda. 

192 931 lira yatırımlarda da 
415 000 lira olmak üzere 

607 931 lira fazlasiyle 
5 295 889 liralık bir bütçe teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin 201, 202 ve 209 neu maaş, ücret ve emekli aidatında 48 432 lira fazlalık vardır. 
Ücretlerdeki fazlalık (D) cetvelindeki memurlara yapılan zaruri zamları ve maaşlardaki teza-

yüt de kadroya göre maaş tutarının hesabedilerek bütçeye intikalinden ibarettir. 
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301 nci büro masraflarının muhtelif maddelerine konulan ve ceman elli bin lirayı bulan zamlar 

ihtiyaç maddelerinin bugünkü fiyatlarına göre hesabedilerek konulmuş bulunmaktadır. 

303 ncü basılı kâğıt ve defterler faslına ilâve edilen elli bin lira muhasebe makinasında kul
lanılan ve yabancı memleketlerden celbolunacak delikli kart ye basılı kâğıtların mubayaası için 
304 ncü faslın posta ve telgraf ücretlerine netice olarak ilâve edilen on bin lira artan muhabere 
ve hesap ve sarf evrakının taşıma ücretini karşılamak üzere konulmuştur. 

307 nci faslın 40 ncı ecnebi memleketler harcırahına konulan yirmi bin lira 1959 yılı içerisinde 
3 ncü Milletlerarası Yüksek Malî Murakabe Teşekkülleri Kongresine iştiraki temin için konulmuş 
olan tahsisat yerinde görülmüştür. 

Yatırımlardaki 415 000 liralık fazlalığın 15 bin lirası 701 yapı onarımı ve küçük yapılar fas
lına konulmuştur. Uygundur. 

350 000 lira 741 nci yeni yapı ve esaslı onarımlar faslına «ekserisi uzak semtlerde oturan me-
mur ve müstahdemlerin öğle tatilleri esnasında evlerine gidip gelme imkânını bulamamakta ol
dukları ve bu sebeple öğle yemeklerini kuru maddelerle temin zorunda kaldıkları ve bu hal me
murların sıhhi durumlarına ve netice itibariyle mesailerine tesir ederek âzami verim alınmasına 
engel teşkil ettiği müşahede edildiğinden bunlara ucuz fiyatla öğle yemeği verilmesinin faydalı 
olacağı mülâhaza edilmiş ve bahçede mutfak ve yepek salonu inşaatı için Nafıa Vekâletince ya
pılan tahminî keşfe istinaden bu para konulmuştur. 

Diğer daire ve müesseselerde de bu gibi tesislerin vücuda getirilmiş olduğu ve sosyal faydası 
da aşikâr olan bu yatırımın kabulünü yüksek komisyonun takdirine arz edilmiştir. 

752 nci fasla 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar faslına konan elli bin lira beş 
sene evvel satmalınmış olan motor kısmında vâki bir ânza sebebiyle sekiz aydır işlememekte bu
lunan ve tamiri de müşkülât arz eden Riyaset otomobilinin Maliyeye devriyle Malzeme Ofisinde 
kullanılmış bir otomobil mubayaası içindir. 

Otomobilin tamiri için teşebbüslere geçilmiştir. Tamiri kabil olma«sa mubayaa zarureti vardır. 

(R) formülünde tamir edildiği takdirde mubayaa edilmiyeceği kaydı konulmak şartiyle bu tah
sisatın kabulünde zaruret vardır. 

Yukarda arz edilen açıklamara göre Divanı Muhasebat Reisliğinin 1959 yılı bütçesini yüksek 
tasviplerinize arz ederiz. . 

Raportör 
Çorum Mebusu 

Y. Gürsel 

Raportör 
Çorum Mebusu 

H. Bulgurlu, 

Raportör 
Yozgad Mebusu 

T. Alpay 
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F. M. 

201 
10 
20 

202 
203 

Divanı Muhasebat reisliği 

Tahsisatın nev'i 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu * 

Ücretler 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

v 

2*794 338 
1 

2 794 339 

420 325 

10 800 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

2 825 220 2 826 220 
1 1 

2 825 221 2 825 221 

436 050 422 450 

10 800 10 800 

I I - Başka haklar * 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 47 000 47 000 47 000 
20 Doğum yardımı 5 000 5 000 5 000 
30 ölüm yardımı 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 57 000 57 000 57 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek pana mü
kâfatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 124 790 126 615 126 086 

219 6736 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 511 200 511 200 511 200 

220 Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek üc
ret 10 000 10 000 10 000 

İkinci kısım yekûnu 3 928 455 3 976 887 3 962 757 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Büro masrafları 
10 Kırtasiye 25 000 35 000 35 000 
20 Döşeme 2 000 2 500 2 500 
30 Demirbaş 30 000 30 000 30 000 
40 öteberi masrafları 20 000 40 000 30 000 
50 Aydınlatma 15 000 15 000 15 000 
60 Isıtma 30 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 122 000 172 500 162 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 70 000 120 000 120 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

306 
307 

10 
20 

10 
20 
30 

40 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

diyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Hesap tetkila maksadiyle taş
raya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerin harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

12 500 
22 500 

35 000 

25 000 

5 000 
3 000 

440 000 
1 

448 001 

25 000 
20 000 

45 000 

25 000 

6 000 
4 000 

440 000 
20 000 

470 000 

25 000 
20 000 

45 000 

25 000 

6 000 
4 000 

440 000 
20 000 

470 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 15 000 25 000 25 000 

'309 Taşıt masrafları 
10 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 2 000 3 000 3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

12 Riyaset otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 3 000 3 000 

4 000 

719 001 

6 000 

863 500 

6 000 

853 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masraf lan 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

456 Düşünülmiyen masraflar 

Dördüncü kısmı yekûnu 

1 500 

3 000 
5 000 

8 000 

1 000 

10 500 

1 500 

3 000 
5 000 

8 000 

1 000 

10 500 

1 500 

3 000 
5 000 

8 000 

1 000 

10 500 

501 
502 

601 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısim - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısmı yekûnu 

1 
1 

2 

5 000 

5 000 

1 
1 

2 

5 000 

5 000 

1 
1 

2 

5 000 

5 000 
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1958 1959 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı mnca istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

3 928 455 
719 001 
10 500 

2 
5 000 

3 976 887 
863 500 
10 500 

2 
5 000 

3 962 757 
853 500 
10 500 

2 
5 000 

UMUMÎ YEKÛN 4 662 958 4 855 889 4 831 759 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 25 000 40 000 .40 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 350 000 0 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 50 000 50 000 

_â. 

Yatıranlar yekûnu 25 000 440 000 90 000 



• 
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Rapor 

22. XII. 1958 

Bütçe Encümeni Yüksek Eeisliğine 

Başvekâlet 1959 yılı bütçesi tetkik edildi. Bütçenin 1958 yılma nazaran 16 259 593 lira faz'la-
siyle 23 363 943 lira tesbit edildiği görülmüştür. Bu fazlalığın mühim kısmını Atom Enerjisi Ko
misyonu ımasraflariyle 7163 sayılı Kanun icabı olarak Tür/kiye Orta - Doğu Âmme İdamesi Enstitü
süne yardım ve Devlet Matbaası masrafları teşkil etmektedir. Geçen yıla nazaran fazlalıkların taal
lûk eylediği fasıl itibariyle izahatı aşağıya dere edilmiştir. 

1. 101 nci faslın 13 neü maddesine konulmuş olan yirmi dört (bin liralık tahsisatın, ihdas edil
miş olup henüz teşkilât kanunları çıkmamış bulunan Basın, Yayın ve Turizm ve Koordinasyon "W 
killerinin tahsisatı olarak konulduğu anlaşılmıştır. 

2. 201 nci faslın 10 neu (maddesindeki 22 489 liralık fazlalığın, memurların almakta oldukları 
ve 1959 yılında alacakları 1 ve 2 üst derece maaşları 'karşılığı olarak Ikonulduğu görülmüştür. 

3. 209 neu fasıldaki 894 liralık fazlalığın, maaş faslımdaki artış iealbîyle emekli 'keseneği karşı
lığı olduğu anlaşılmıştır. 

4. 301 nci faslın muhtelif maddelerinde yekûn itibariyle teklif edilmiş (bulunan 37 250 liranın 
fasıl unvanından da anlaşılacağı üzere idare masraflarında husule .gelen fiyat artışı sebebiyle ilâ
ve edildiği görülmüştür. 

5. 303 neü fasıldaki fazlalık, kâğıt fiyatlarında husule gelen artıştan ımütevellidolduğu anla
şılmıştır. - • 

6. 304 neü posta ve telgraf ve telefon ücretleri faslına yapılmış olan doksan bin lira ilâvenin 
yalbancı memleketler posta ve bilhassa telefon ücretlerinin artmış (bulunmasından tevlideylediği 
neticesine varılmıştır. 

7. 306 nci fasla mevzu tahsisatın Başvekâlet müstahdemlerinin giyecek 'ihtiyaçları (karşılığı 
olduğu görülmüştür. 

8. 307 nci fasılda (görülen fazlalığın, nakil vasıtaları ücretlerinin yükselmiş olması ve ayrıca 
Atom Enerjisi mevzuunda etü'd yapmak üzere (gönderilecek olanlarila celbedilmesii düşünülen ya
bancı uzmanların harcırah ve masraflarını karşılamak ımaksadiyle konulduğu görülmüştür. 

9. 308 nci fasıldaki 9 500 lira fazlalığın, memurların tedavisi için cari yıl bütçesine mevzu 
tahsisatın kifayet etmemesi zaruretinden Heri geldiği anlaşılmıştır. 

10. 309 neu fasıldaki otuz altı (bin lira fazlalık, mevcut nakil vasıtalarının işletme, tamir ve 
bakım, akar yakıt ve yedek parça (bedellerinde hâsıl olan farktan tevellüdetmiştir. 

11. 401 nci matfoaa masrafları faslındaki 309 350 lira fazlalık Resmî Gazete ile Düsturların 
tabı adedlerinin artmasından ve ilik madde fiyatlarında hâsıl olan farklardan ileri geldiği anlaşıl
mıştır. 

12. 403 neü fasıldaki sekiz b'in liralık ilâvenin, (köşk müstahdemleri giyeceklerinin bu fasıl
dan yapılacak kısmı ile kömür fiyatlarındaki artıştan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

13. 406 nci fasıldaki fazlalığın, ihtiyaç anaksadiyle talebedildiği (görülmüştür. 
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14. 421 nei fasıldaki iki irin lira fazlalığın, Arşiv Dairesinde yaptırılması düşünülen raflarla bu 

sene tatbik edilecek olan mikrofilim masraflarının karşılanması zaruretinden ileri geldiği anlaşıl
mıştır. 

15. 448 nci fasılda görülen fazlalığın, imha edilecek lüzumsuz evrak hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun hükmüne göre teşkil edilecek komisyon azalarına verilece'k ücretler ve yapılacak hizmetler 
'karşılığı olarak konulduğu anlaşılmıştır. 

16. 451 nei fasıldaki 7 500 liralık ilâvenin, Atom Enerjisi Komisyonu için hariçten (getirilecek 
Mtap bedellerinin yeni kur esası üzerinden farkını teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

17. 452 nci fasla konmuş bulunan tahsisatın Atom Enerjisi mevzuunda tetkiklerde (bulunmak 
üzere daha önce teknik yardımdan faydalanılarak Amerika'ya gönderilmiş olup 1959 yılında avdet 
edecek yirmi tkişi ile aynı maksatla yine 1959 yılında etüd için gönderilmesi düşünülen 27 kişinin 
yol paraları karşılığı olduğu görülmüştür. 

18. 453 ncü faslın.20 nci maddesindeki fazlalığın, kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin 
istifade edecekleri vasıtalar 'bilet ücretlerinin artmış olmasından ileri geldiği görülmüştür. 

19. Yeniden açılmış bulunan 601 nci fasla konulmuş olan yedi yüz 'bin liralık tahsisatın Orta -
Doğu Âmme Enstitüsüne dair olan 7163 sayılı Kanun gereğince yapılması lâzımgelen yardım kar
şılığı olarak konulmuştur. 

20. 731 nci fasıldaki fazlalığın, Atom Enerjisi Komisyonunca kurulmasına karar verilmiş olan 
Atom. Sitesine lüzumlu arazinin mubayaa bedeli karşılığı olduğu görülmüştür. 

21. 751 nci fasıldaki 30 500 liralık fazlalık, Devlet Matbaasında mevcut ve eskimiş olan oto
matik kâğıt katlama makinasmın yenilenmesi zaruretiyle ve makina. bedeli olan 1 033 isterlin, 
gümrük, nakliye ve sair masrafları karşılığı olduğu anlaşılmıştır. 

22. 753 ncü fasılda görülen 12 900 000 liralık fazlalığın 6864 sayılı Kanunla tasdik edilen An
laşma gereğince kurulacak Atom Reaktörü ile diğer atom tesisleri, lâlboratuvar ve izotop merkez
leri için sarfı ica'beden masraf karşılığı olduğu görülmüştür. Atom Enerjisi safhasında Amerika ve 
İngiltere'ye nazaran bu iş 'için daha az tahsisat ayırmış bulunan Fransa'nın dahi bütçesine senelik 
olarak 77 milyar Frank konduğu ve bunun bizim paramızla karşılığının iki milyar iki yüz milyon 
liraya tekabül ettiği ve bütçem&zdeki tahsisatla mukayesesinde binde 6 sim teşkil ettiği verilen 
izahattan anlaşılmıştır. 

"23. Geçen yıl dört makam otomobili satmalmması için tahsisat konulmuş olduğu kaide iki oto
mobil mubayaa edilmiş bulunduğu, bu sene de yeni bir makam otomobili alınması zarureti ile Ma
liye Vekâleti bütçesine nakledilmek üzere iki yüz 'bin lira tahsisat talebedildiği anlaşılmıştır. 

Saygılarımızla arz ederiz. Ö^Ö^*:/* ,^•- . 

Afyon Karahisar Mebusu Antalya Mebusu Balıkesir Mebusu Oazianteb Mebusu 
M. Âli Ülgen K. Akmantar H. Timurtaş E. Cenanı 

İsparta Mebusu Kütahya Mebusu Niğde Mebusu (*) Siird Mebusu 
T. Tığlı 8. 8. Nasuhoğlu R. Gürsoy M. D. Süalp 

(*) 406 nci fasıl hakkında söz hakkım mahfuz kalmak kaydiyle 
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P. M. 

101 
11 
12 
13 

Tahsisatın nev'i 

Birinci Kışını - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Tahsisatlar 
Başvekil tahsisatı 
Devlet vekilleri tahsisatı 
Basuı - Yayın ve Turizm ve 
Koordinasyon Vekilleri talisi-

^ sax>ı 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

18 000 
48 000 

66 000 

66 000 

1959 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 
48 000 

24 000 

90 000 

90 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

18 000 
48 000 

24 000 

90 000 

90 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

10 Memurlar maaşı 
20 Açık maaşı 

202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

Fasıl yekûnu 

r ücreti 

946 251 
7 402 

953 653 

382 815 
203 745 

9&9 100 
7 402 

976 502 

382 815 
203 745 

969 100 
7 402 

976 502 

382 815 
203 745 

10 
20 
30 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

14 500 
3 400 
6 000 

23 900 

14 500 
3 400 
6 000 . 

23 900 

14 500 
. 3 400 

6 000 

. 23 900 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para : 
kâfatı 

mü-

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

yıl: L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 52 131 53 025 53 025 

210 Temsil tahsisatı 3 000 3 000 3 000 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara ve
rilecek ücretler 20 000 20 000 20 000 

îkinci kısım yekûnu 1 639 246 1 662 989 1 662 989 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

11 Kırtasiye 11 000 22 000 22 000 
12 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu kırtasiye masrafları 1 000 2 000 2 000 
21 Döşeme 35 000 40 000 40 000 
22 Millî Savunma Yüksek Karu-

• lu döşeme masraftan 1 000 1 000 1 000 
31 Demirbaş , 30 000 35 000 35 000 
32 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu demirbaş masrafları 1 000 1 500 1 500 
41 Öteberi masrafları 16 000 25 000 25 000 
42 Millî Savunma Yüks'ek Kuru

lu öteberi masrafları 2 000 3 000 3 000 
51 Aydınlatma 3 000 5 000 5 000 
52 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu aydınlatma masrafları 2 000 2 000 2 000 
61 Isıtma 2 550 4 000 4 000 
62 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu ısıtma masrafları 1 700 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 106 250 143 500 143 500 
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F. M. 

303 
11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başvekâlet 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 500 
500 

6 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
500 

10 500 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
500 

10 500 

304 

305 

306 

307 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
Ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri 55 000 70 000 70 000 
13 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu posta ve telgraf ücretleri 500 500 500 
21 Telefon masrafları 175 000 250 000 250 000 
23 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu telefon masrafları 3 500 3 500 3 500 

11 
13 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Başvekâlet 
Millî Savunma Yüks'ök Kumlu 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Başvekâlet 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

234 000 

20 000 
25 600 

45 600 

28 000 
750 

28 750 

324 000 

20 000 
25 600 

45 600 

47 500 
1 500 

49 000 

324 000 

20 000 
25 600 

45 600 

47 500 
1 500 

49 000 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

1 500 
50 000 

3 000 
75 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 134 5C0 

1 500 
60 000 

4 000 
148 500 

22 500 

236 500 

1 500 
60 000 

4 000 
148 500 

22 500 

236 500 
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Tahsisatm r»ev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Başvekâlet otomobilleri işlet
me masrafları 
Başvekâlet otomobilleri onar
ma masrafları 
Devlet vekilleri otomobilleri 
işletme masrafları 
Devlet vekilleri otomobilleri 
onarma masrafları 
Matbaa kamyoneti ve motosik
letleri işletme masrafları 
Matbaa kamyoneti ve motosik
letleri onarma masrafları 
Ecnebi misafir otomobilleri 
işletme masrafları 
Ecnebi misafir otomobilleri 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 500 15 000 15 000 

20 000 

8 000 

20 000 

15 000 

5 000 

3 000 

5 000 

5 000 

81 OOO 

641 600 

30 000 

15 000 

25 000 

20 000 

7 500 

4 500 . 

7 500 

7 500 

117 OOO 

941 100 

30 000 

15 000 

25 000 

20 000 

7 500 

4 500 

7 500 

7 500 

117 000 

941 100 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
Ham ve işlenmiş maddeler be-

Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 25 000 25 000 

deli 
işçi gündelikleri 
Diğer işletme ve yönetim mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Misafir ağırlama masrafları 
örtülü tahsisat 

254 000 
199 870 

36 630 

490 500 

12 000 
3 000 000 

500 000 
249 850 

50 000 

799 850 

20 000 
4 500 000 

500 000 
249. 850 

50 000 

799 850 

20 000 
4 5 0 0 OOO 

25 OOO 



38 — Başvekâlet 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
L i ra L i r a 

421 Arşivler umumi masrafları 8 000 10 000 10 000 
422 4933 sayılı Kanun ve nizamna

mesi gereğince verilecek İnö
nü armağanı 1 1 1 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 30 000 30 000 

451 Yayın masrafları 
11 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

satuıalma ve abone 1 000 1 000 
12 Atom Enerjisi Komisyonu sa

tmalına ve abone 5 000 10 000 
21 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

başka her çeşit masrafları 1 000 1 000 
22 Atom Enerjisi Komisyonu baş

ka her çeşit masrafları 5 000 7 500 

Fasıl yekûnu 12 000 19 500 

1 000 

10 000 

1 000 

7 500 

19 500 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 215 000 215 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

50 000 

20 000 

70 000 

3 617 501 

50 000 

50 000 

100 000 

5 719 351 

50 000 

50 000 

100 000 

5 719 351 



Başvekalet - 3 9 -

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için. 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

Altıncı kısım - Yardımlar 

7163 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Orta - Doĵ ı Âmme 
idaresi Enstitüsüne yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

700 000 

700 000 

700 000 

700 000 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altmcı kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

66 000 
1 639 246 

641 600 
3 617 501 

3 

5 964 350 

90 000 
1 662 989 

941 100 
5 719 351 

3 
700 000 

9 113 443 

90 000 
1 662 989 

941 100 
5 719 351 

3 
700 000 

9 113 443 



— 40 — Başvekâlet 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Matbaada mevcut makâna, alet 

ve malzeme onarımı 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 İstimlâk ve satınalma masraf
ları 

751 Matbaa için alınacak makina, 
alet ve malzeme 

753 Lâboratuvar ve radyoizotop 
merkezleri tesis masrafları 

11 500 

8 500 

11 500 

39 000 

11 500 

500 000 1000000 1000000 

Reaktör binasının inşa masrafı 
olup Nafıa Vekâleti bütçesine 
aktarılacaktır 
Mubayaa edilecek nakil vasıta
sı bedeli olup Maliye Vekâleti 
bütçesine aktarılmak üzere 

400 000 

120 000 200 000 

Yatırımlar umumi yekûnu 1 140 000 14 250 500 

39 000 

100 000 13 000 OCO 13 000 000 

Yatırımlar yekûnu 620 000 14 050 500 14 050 500 

0 

0 



* 

14 - Şûrayı Devlet Reisliği 



Rapor 
23. XII. 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Şûrası. Reisliğinin 1959 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edildi. 
1. 1959 yılı cari masraflar 1 977 995 liradan ibaret olup 1958 yılı bütçesine nazaran 173 675 

lira fazlalık ihtiva etmektedir. Husule gelen fazlalık : 

F . M . ; • ' • • • * • : • ' ' ' • ' • ' ' 

206 . 10 4178 sayılı Kanun gereğince çocuk zammı 

209 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre Emekli Sandığına yapılacak ödeme kargılığı 

301 10 Artan iş hacmim karşılamak üzere kırtasiyede husule gelecek sarf artışı 

301 20,30, İstatistik Dairesinin Şûrayı Devlet binasını tahliyesi halinde daire ihtiyaçlarının kar-
40j50, şılanması maksadiyle döşeme, demirbaş, öteberi ve aydınlatma ve ısıtma masraflarını 

60 karşılamak 

304. 20 İş hacminin artması dol ay isiyle telefon muhaberesinin tezayüdünü karşılamak 

306 Hademelere verilmesi gereken elbise bedelinin hizmetlerin artışı nispetinde karşılanması 

307 10 Yaş dolayısiyle tekaüdolacak zevatın harcırahları ile nakil vasıtaları ücretlerinde vâki 

zam dolayısiyle 

308 11,12 Reislik otomobili akar yakıt ve tamiri 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrakın tasfiyesi için teşekkül eden komisyon azalarına 
verilecek ücret 

451 10,20 Hariçten mubayaa edilecek ve mahallinde tab'ohmaeak kitap ve mecmua fiyatlarında 
kur farkı dolayısiyle husule gelen tezayütten, 

t e veliüdetm ektedir. 

2. (D) cetvelinde geçen seneye nazaran bir elektrikçi, bir kaloriferci ve bir kaloriferci yamağı 
ile 10 hademe ve bir gece bekçisi kadrosu ilâve edilmiş olup İstatistik Dairesinin Şûrayı Devlet 
binasını tahliye halinde genişliyecek olan hizmetleri karşılamak maksadiyle ilâve edilmiştir. 

Bu ilâveler 448 nci fasıl tahsisatında tensikat yapmak kaydiyle yerinde bulunmaktadır. 

Ancak, Reislik otomobilini işletme masraflarına ilâve edilen 1 000 lira otomobilin eskimiş bulun
ması dolayısiyle kâfi görülmediğinden 309 ncu faslın 11 nci maddesine, 1 000 lira daha ilâvesi sure
tiyle işletme masrafının 4 000 liraya çıkarılması. 403 ncü fasılda Şûrayı Devlet Reisinin temsil öde
neğinin de 1 000 liradan 3 000 liraya çıkarılması suretiyle artırma yapılmasını ve bu fazlalıkların 
448 nci fasılda (imha edilmesi gereken evrakın) tasnifi için konmuş olan 38 000 liranın fazla ol
duğu nazara alınarak 3 000 liranın tenzili suretiyle karşılanmasının muvafık olacağı mütalâa edil
miştir. 



tJmumi görüş : 
A) Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci maddesi hükmüne tevfikan tesis olunan Devlet §ûrası, 

3546 sayılı Kanuna göre vazife yapmaktadır. Bu kanun 1. V I . 1946 tarihinde neşrolunan 4904 sa
yılı Kanunla tadil edilmiş ve teşkilât bir miktar genişletilmiş ve daha verimli çalışmayı sağlıya-
cak hükümler vaz 'olunmuş ise de, artan iş hacmi ve sonradan Şûrayı Devlete verilen vazifeler mu
vacehesinde teşkilâtın kâfi gelmediği müşahede edilmiş bulunmaktadır. Bu husus, geçen yıl rapo
runda mufassalan dercedildiği halde kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisine sevk edilmediği öğ
renilmiştir. 

1949 yılında teşkilâtın tevsii, intikal eden ihtilâfların süratle intacını temin edecek bir lâyihanın 
Büyük Millet Meclisine tevdi edildiği ve fakat kadük olduğu ve 1951 yılında Büyük Millet Meclisin
ce tekrar tevdi edilen bu lâyihanın geri alındığını ve 1958 yılında revizyonca tâbi tutularak Maliye 
Vekâletine tevdi edildiğini alâkalılar bildirmişlerdir. 

En yüksek idari kaza organı olan bu müessesenin yenibaştan düzenlenebilmesi için hazırlandığı 
bildirilen ve tarafımızdan da tetkik olunan hükümleri muhtevi kanun tadilinin Büyük Millet Mecli
sine süratle tevdi olunmasını temenni ederiz. 

B) Bu müessesede kaza ve idare dairelerine her sene gelen iş miktarı ile dairelerin çıkardıkları 
ve devrettikleri iş miktarları hakkında malûmat verebilmek için dairesinden alman cetvelin rapo
ra dercine lüzum görülmüştür.-



îdari dairelerin 1947 - 1958 yıllarına ait mesai cetveli 

Daireler 

G. 
Birinci Daire 

G. 
İkinci Daire 

G. 
Üçüncü Daire 

G. 
idari Umumi Heyet 

G. 

Yekûn 

Y. 

Y. 

Y. 

Y. 

Y. 

Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 

Gelen 
Çıkan 

1947 

3 
50 
51 
690 

4 654 
4 511 

2 
54 
51 
29 
266 
288 
724 

5 024 
4 901 

1948 

5 
5 

6 
5 

3 
40 
41 
833 
883. 
198 
5 
40 
44 
7 

225 
259 
847 

218 
542 

1949 

1 

1 
51 
50 
518 

6 494 
6 

1 

6 
7 

755 
1 
48 
48 
3 

284 
266 
523 

877 
119 

1950 

2 
47 
40 

1 257 
4 987 
6 223 

1 
59 
60 
21 
343 
339 

1 281 

5 436 
6 662 

1951 

9 
33 

. 39 
21 

4 144 
3 725 

— 
66 
66 
25 
294 
308 
55 

4 537 
4 138 

1952 

3 
28 
24 
440 

4 215 
4 116 

— 
118. 
112 
11 
303 
307 
454 

4 664 
4 559 

1953 

4 
4 

4 
5 

7 
32 
34 
539 
338 
576 
6 

101 
107 
7 

341 
347 
559 

812 
044 

1954 

5 
32 
23 
307 

3 764 
3 534 

— 
114 
112 
1 

368 
354 
313 

4 278 
4 023 

(*} 1958 senesi 11 aylıktır. 



Dâva dairelerinin 

Daireler 

Dördüncü Daire 

Beşinci Daire 

Altıncı Daire 

Dâva Daireleri 
Umumi Heyeti 

Yekûn 

G. 

G. 

G. 

G. 

G. 

Y. 

Y. 

Y. 

Y. 

Y. 

Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 
Gelen 
Çıkan 
Devir 

Gelen 
Çıkan 

1947 

2 333 
3 709 
2 731 
1 458 
1 935 
2 400 
2 781-
2 391 
2 363 
146 
105 
184 

6 718 

8 140 
7 678 

1948 

3 311 
5 502 
4 594 
993 

3 691 
2 504 
2 809 
2 375 
2 963 

67 
210 
127 

7.180 

11 778 
10 189 

1949 

3 049 
6 376 
5 560 
2 630 
3 317 
3 687 
2 220 
2 319 
2 419 
150 
809 
357 

8 049 

12 821 
12 023 

(*) 1958 senesi 11 aylıktır. 

1958 yıllarına ait mesai cetveli 

1950 1951 1952 

3 865 
6 259 
6 225 
2 260 
3 640 
3 491 
2 120 
2 039 
2 590 
602 

1 057 
516 

8 847 

3 899 
4 761 
5 154 
2 409 
4 005 
4 026 
1 569 
2 848 
2 539 
1 143 
292 
558 

9 020 

3 506 
4 378. 
4 678 
2 388 
3 706 
3 720 
1 878 
3 229 
2 491 
877 
202 
418 

8 649 

12 995 11 906 11 515 
12 822 12 277 11 307 

1953 1954 1 

3 206 
4 536 
5 415 
2 374 * 
5 303 
4 691 
2 616 
3 786 
3 038 
661 
201 
727' 

8 857 

2 337 
3 950 
4 142 
2 986 
3 600 
3 460 
3 364 
3 708 
2 814 
135 
164 
220 

8 812 

2 
6 
4 
3 
3 
3 
4 
.5 
2 

9 

13 826 11 422 6 
13 871 10 636 10 



— 4B — 
Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1947 senesi 11 nci ayının sonunda dâva ve idari dai

relerden ceman 8 019 iş bulunduğu halde 1958 senesinin 11 nci aymm sonunda bu dairelerde 
42 021 iş bulunmaktadır. Her sene bir evvelki seneye nazaran biriken işlerin adedi artmıştır. Çıkan 
iş miktarında ise azalma olmayıp, usule mütaallik hükümlerin kifayetsizliği, kadro darlığı, adlî ka
zaya tevdi edilmesi gerektiği halde idari kazaya verilmiş olan (kira ihtilâfları gibi) hususların faz
laca Devlet Şûrasına intikal etmesi ve iktisadi hayatın genişlemesi, malî ihtilâfların tezayüdü bu 
artışa sebebiyet vermiştir. 

Mevcut kadro ve kanun hükümleri ile bu artışı önliyecek durumda bulunmadığından, en kısa 
bir zamanda gerekli tedbirin alınması lüzumuna bu vesile ile de işaret etmek isteriz. 

C) Devlet Şûrası kanun sözcülüğü ve raportör kadrosunda çalışanların malûmat ve nıüktesa-
batmı takviye etmek, görgü ve bilgilerini artırmak maksadiyle dış memleketlere gönderilmeleri 
huşunda, geçen yıl vâki temennimiz; iki raportörün Fransa'ya gönderilmeleri suretiyle yerine ge
tirilmiştir. Mütaakıp sene içinde de, bu müessesede vazife almış olan şahısların idari kaza müesse
sesini kabul eden Garp memleketlerine gönderilmeleri lüzumuna, işaret etmek yerinde olur. 

D) Devlet Şûrasının bulunduğu binada İstatistik Umum Müdürlüğü ve Devlet Matbaası da 
bulunmaktadır. Bu iki daire binanın 3/2 sini işgal etmektedirler. Devlet Şûrası ancak ekserisi kü
çük bulunan 28 odada sıkışık bir halde çalışmaktadır. 

Reis, âza ve raportörler küçük odalarda bir arada vazife görmek mecburiyetinde kalmaktadır
lar. Bu halin mahzurları 1958 yılı bütçe raporunda etraflıca arz edilerek İstatistik Dairesinin bu 
binadan çıkarılması temenni edildiği halde bu temenninin yerine getirilmemiş olduğu görülmüş
tür. 

istatistik Umum Müdürlüğünün bu binadaki teşkilâtının başka mahalle nakledilerek binanın 
tahliye olunması ve Şûrayı Devletin rahat ve serbest çalışmasına imkân sağlanması lüzumuna şid
detle kaniyiz. 

Komisyonda görüşmeler esnasında arz ettiğimiz hususlarla sorulacak sair hususat hakkında şi
fahen malûmat vereceğimizi arz ederiz. 

Rize Mebusu Grazianteb Mebusu Siird Mebusu Niğde Mebusu 
İzzet Akçal Ekrem Cenanı M. Daim Süalp Rıfat Gilrsoy 

İsparta Mebusu Balıkesir Mebusu 
1 Tevfik Tığlı M. Halûk ,TimuHa§ 



Şûrayı Devlet Reisliği — 47 

F. 

201 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

1958 
Y ı l ı 

talısisatı 
Lira 

1 278 165 
7 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 278 165 1 278 165 
1 1 

Fasıl yekûnu 1 285 665 1 278 166 1 278 166 

202 Hizmetliler ücreti 126 650 164 550 164 550 

H - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

10 
20 
30 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

18 000 
1 800 
3 000 

22 800 

20 000 
1 800 
3000 

24 800 

20 000 
1 800 
3 000 

24 800 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 noi maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 54 550 56 275 56 275 

219 6716 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 243 000 243 000 243 000 

İkinci kısım yekûnu 1 732 666 1 766 792 1 766 792 



48— Şûrayı Devlet Reisliği 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

8 000 
2 500 
5 000 
7 000 
2 500 

• 

25 000 

4 000 

15 000 
2 600 

12 000 
25 000 
10 000 
11 000 
5 000 

25 000 

88 000 

6 000 

15 000 
4 000 

12 000 
25 000 
10 000 
11 000 
5 000 

25 000 

88 (MK> 

6 000 

15 000 
4 000 

Fasıl yekûnu 17 600 19 000 19 000 

306 Giyecekler 8 100 19 700 19 700 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 3 000 5 000 5 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 1 250 2 000 2 000 

Fasü yekûnu 4 250 7 000 7 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 3 000 7 500 7 500 

309 Taşıt masrafları 
11 Reislik otomobili işletme 

masrafları 
12 Reislik otomobili onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

2 000 

4 000 

65 950 

3 000 

3 000 

6 000 

153 200 

4 000 

3 000 

7 000 

154 200 



F. M. 

Şûrayı Devlet Reisliği 

Tahsisatın nev'i 

49 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

403 
448 

451 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 

1 000 1 000 

38 000 

1 500 

36 500 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

2 200 
10 000 

12 200 

1,3 200 

4 000 
15 000 

19 000 

58 000 

4 000 
15 000 

19 000 

57 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1954 - 1957 villan borçları 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

1 
1 

2 
3 

1 732 666 
65 950 
,13 200 

3 
1 811 819 

1 
1 

2 
3 

1 766 792 
153 200 
58 000 

3 
1 977 995 

1 
1 

2 
3 

1 766 792 
154 200 
57 000 

o 
O 

1 977 995 





15 - İstatistik U. M. 



Rapor 
23 . XII . 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesini tetkik ettik. Bu bütçe, geçen yıl 
bütçesine nazaran 2 039 261 lira bir artış göstermektedir. 

A) Umumi mütalâalar : 
îstatistnk Umum Müdürlüğü sosyal ve iktisadi alanlarda, devlet teşkilâtının çalışma mevzularma 

taallûk etmek üzere, istatistikler tanzimi ile mükellef bir dairedir. Bu daire, sosyal istatistikler 
alanında, nüfus, maarif, adliye istatistikleri; iktisadi istatistikler alanında, ziraat, sanayi, d;§ 
ticaret, iç ticaret, çalışma, maliye, millî gelir istatistikleri tanzimi ile meşgul bulunmaktadır. Bu 
mevzularda, 1958 yıb içinde yaptığı çalışmalarla 1959 yılı içinde yapacağı işler hakkında alman 
izahat aşağıdadır: 

Nüfus hareketleri : 
a) Yapılan işler : 23 JGkim 1955 de yapılan nüfus sayımı tasnif işleri ikmal edilmiştir. Bütün 

memlekete şâmil neticelerle her vilâyete ait neticeler ayrı ciltler halinde neşredilmek üzere ha
zırlanmıştır. 1/10 örnek almak suretiyle elde edilen neticeler 1956 yılında neşredilmişti. Tam neti
celer de 1959 içinde cilt cilt neşredilecektir. Dış turizm istatistikleri devamlı bir çalışma mevzuu 
haline getirilmiş ve Aylık İstatistik Bülteninde yer almıştır. 

ölüm istatistikleri mevzuunda, Mart 1957 den beri yeni bir tecrübeye girişilmiş ve muvaffaki
yetle yürütülmüştür. Böylece, bütün vilâyet ve kaza merkezlerinde vukubulan ölümler hakkında 
teferruatlı malûmat elde edilmektedir. 

b) Yapılacak siler : îç turizm istatistikleri ele alınacak mevzular arasındadır. 
Maarif istatistikleri : 
Maarifle ilgili teferruatlı istatistik tanzimine devam olunmaktadır. 
Adliye istatistikleri : 
Mahkemeler faaliyeti, suç ve suçlu, hapsaneler faaliyeti üzerinde devamlı istatistikler yapılmak

tadır. 
Ziraat istatistikleri : 
Zirai faaliyetleri her cephesi ile aydınlatan istatistiklerimizin yapılmasına devam olunmak

tadır. 
Sanayi istatistikleri : 
a) Yapılan işler : 1950 sanayi sayımı ile tesbit olunan, memleketimizde mevcut bellibaşlı büyük 

sanyai (10 beygir va daha fazla muharrik kuvvet kullanan veya muharrik kuvvet kullanmamakla 
beraber 10 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayii) kavrayan yıllık anketlerden, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957 anketlerinin sonuçları alınmış ve yayınlanmıştır. Başlıca sanayiin dörder 
aylık istihsal hareketleri muntazaman takibedilmektedir. 

Şimdiye kadar, hususi sektör maden istihsal âtı hakkında ancak yıllık malûmat elde etmek 
mümkün idi. İstatistik Umum Müdürlüğü, Sanayi Vekâleti ile işbirliği yaparak, maden mevzuu
nu, maden ekonomisi olarak ele almış ve onu her cephesi ile kavrıyan aylık anketler mevzuu itti
haz etmek üzere hazırlıklar yapmıştır. 1959 başından itibaren gerek Devlet, gerek hususi sektör 
madencilik faaliyeti hakkında gayet teferruatlı malûmat ekle edilecek ve yayınlanacaktır. 

b) Yapılacak İşler: Bir sanayi istihsal endeksi kurulması için gerekli malûmatın hazırlanma
sına başlanmış ve bu yolda ilerlenmiş bulunulmaktadır. Böylece memlekette mevcut büyük sanayii 
kavrıyacak olan sanayi anketinin vereceği malûmat ile birlikte dörder aylık sanayi istihsal en
deksleri kurma imkânı elde edilmiş olacak ve sanayiimizin hareketlerini aylık seriler halinde gös
termek mümkün olacaktır. 
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Ayrıca, memleket sanayiinin kullandığı ham madde ve işletme malzemesi ile istihsal ettiği ma

mullerin, madde listesi vücuda getirilmiş, bu liste beynelmilel madde tasnif listesine göre tasnif 
edilmiş, gümrük tarife listesi ile irtibatlandırılmıştır. Böyleee, her madde için; (İthalât + Dahilî 
imalât — ıstok = istihlâk) hesabının yapılması imkân dâhiline girmiştir. 

Enerji ekonomisi, ele alınmış mevzular arasındadır. 
Dış ticaret istatistikleri : 
a) Yapılan işler : İthalât ve ihracat hareketleri muntazaman takibolunmakta ve neticeler 

yayınlanmaktadır. Ayrıca, iç limanlar arasındaki hareketler ile iç. limanlarla yabancı limanlar ara
sındaki hareketlerin de istatistikleri yapılmaktadır. 19.56 başından beri, yayınlar, yeni gümrük 
tarifesindeki pozisyonlara göre yapılmaktadır. 

b) Yapılacak işler: Dış ticaret hacım ve fiyat endeksleri yapmak üzere hazırlıklara devanı 
olunmaktadır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra kurulacak endekslerle dış ticaret hareketlerin
deki dalgalanmaların ne kadarının hakiki, ne kadarının nominal olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. 

İç. ticaret istatistikleri : 
1 Fiyat istatistikleri : 
a) Yapılan işler: Borsa muameleleri takibedilerek, toptan fiyat hareketleri müşahede olun

maktadır. 'Ticaret Odaları vasıtasiyle perakende fiyat müşahedeleri yapılmaktadır. 
b) Yapılacak işler: Büyük şehirlerimizde geçinme endekslerimize girecek madde ve hizmet

lerin fiyatları, doğrudan doğruya İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından müşahede edilecektir. 
Ankara için bu tatbikata başlanmıştır. 

2. Şirketler İstatistiği : 
Her türlü şirketler ve kooperatifler hakkında malûmat toplanmaktadır. Çeşitli şrketlerin nevi

lerine göre, konsolide bilançoları vapılaeaktır. 
3. İn saat İstatistikleri : 
a) Yapılan işler : Şekil ve muhtevası İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından tesbit edilmiş 

bulunan inşaat ruhsatiyelerine istinaden inşaat faaliyeti istatistikleri yapılmaktadır. 
b) Yapılacak işler : İnşaat masraflarının, yerli malzeme, ithalât maddesi, işçilik, ilâh., olmak 

üzere dağılışını tesbit etmek için muhtelif inşaat için çeşitli anketler yapılacaktır. İkmal edilen 
yeni inşaat, mesken sayımı ele alınacak mevzular arasındadır. 

4. Nakil vasıtaları İstatistiği : 
a) Yapılan işler : Motorlu vasıtalar istatistikleri devamlı seriler haline gelmiş bulunmaktadır. 

1933 ten itibaren deniz ticaret filosuna aidolmak üzere, gayet teferruatlı bir anket yapılmıştır. 
b) Yapılacak işler : Motorsuz nakil vasıtalarını zaman zaman müşahede ve tesbit etmek, ele alı

nacak mevzular arasındadır. 
Çalışma istatistikleri : 
1. İşyerleri istatistikleri : 
a) Yapılan işler : İş Kanununa tâbi iş yerlerinin mühim kısmı devamlı müşahede konusu itti

haz edilmiştir. Gelir, Kurumlar vergileri ve Muamele Vergisi beyannamelerinden faydalanılarak 
müşahede sahası genişletilmek, memlekette mevcut bütün iş yerleri, açılan ve kapanan müesseseler de 
tesbit edilerek, iktisadi faaliyetin gidişini takibetmek imkânları hazırlanmaktadır. 

b) Yapılacak işler • İş kazaları ve işsizlik istatistikleri tanzimi, ele alınacak mevzular arasın
dadır. 

2. ücret istatistikleri : 
Bütün iktisadi faaliyet kollarına şâmil olmak üzere, ücret istitistikleri yapılmaktadır. 
3. İstihlâk istatistikleri : 
a) Yapılan işler : Ankara'da 150 aile nezdinde, aile bütçesi müşahedesi yapılmıştır. Bu müşa

hede sonuçları tasnif edilmiştir. İstanbul'da da İstanbul Üniversitesi ile iş birliği halinde, 600 aile 
nezdinde aynı mahiyette bir anket yapılarak, bunun da neticeleri tasnif edilmiştir. 

b) Yapılacak işler : Aile bütçeleri anketleri, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum §«-
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hirlerine de teşmil edilecektir. Böylece, bugünkü istihlâk itiyatları tesbit edilerek yeni geçinme en
deksleri kurulacaktır. 

Malî istatistikler : 
a) Yapılan işler : Gelir, Kurumlar vergilerinin, bu vergiler mekanizmasının işleyişini en küçük 

teferruatına kadar aydınlatıcı ve ileride vergi yükü hesaplan yapılmasına imkân verici şekilde', 
istatistikleri yapılmaktadır. Elde edilen neticeler, ileride bu kanunların tadili bahis mevzuu olursa, 
yapılacak değişikliklerin nelerden ibaret olmaları lâzımgeldiğini gösterecek ve onların ilmî mesnet
lerini teşkil edecek mahiyettedir. 

b) Yapılmasına başlanan ve devam eden işler: Devlet Katma Bütçeler, Özel idareler, Belediyeler, 
Köyler ve iktisadi Devlet Teşekkülleri bütçeleri, gelir ve giderleri, çeşitli iktisadi tahlillere imkân 
verecek şekilde, ayrı ayrı ve aynı zamanda konsolide olarak tahlilî istitastik konusu ittihaz edilmiştir. 
Neticeler peyderpey yayınlanacaktır. 

Millî Gelir; istitastikleri : 
a) Yapılan işler: Memleketin iktisadi faaliyetlerinin bir sentezini ifade eden millî gelir hesap

ları, üzerinde devamlı surette çalışılan işlerdendir. Bu çalışmaların neticeleri, Aylık istatistik Bülte
ninde muntazaman yayınlanmaktadır. 

b) Yapılacak işler : Millî ekonominin işleyişini ve neticelerini gösterir modern ölçü cihazlarının he
yeti umumiyesi demek olan (Sosyal muhasebe) ye ulaşmak için, millî giden ve yatırımlar üzerinde araş
tırmalara devam edilmektedir. Bu mahiyetteki neşriyat, devamlı neşriyat haline getirilecektir. 

Millî gelir hesaplarının nasıl yapıldığını, en küçük teferruatına kadar izah eden bir metodoloji 
kitabı hazırlanmaktadır. 

Sayımlar : 
Gerek Sayımlar Kanununun, gerekse Birleşmiş Milletlerce; ittihaz edilen kararın icabı olarak 1960 

yılında yapılacak olan nüfus ve ziraat sayımları hazırlıklarına şimdiden başlanılmış bulunmak
tadır. 1959 yılı sonuna kadar her türlü hazırlığın ikmaline çalışılmaktadır. Böylece, 1960 da bü
tün dünyada yapılacak nüfus ve ziraat sayımlarına, memleketimizde, hem kendi millî kanunun 
emrini yerine getirmek, hem de dünya çapında bir ameliyeye iştirak etmek üzere, katılmış olacaktır. 

Kevizyon : 
1957 ortalarından beri, dairenin meşgul olduğu mevzular yenibaştan gözden geçirilmekte, istatis

tik yapma usullerimizin, günün şartlarına intibakı çareleri aranmakta, istatistiklerin sahası genişle
tilmekte, sıhhat dereceleri artırılmaktadır. 

Buraya kadar verilen izahattan da anlaşılacağı üzere, istitastik Umum Müdürlüğü, kendisine 
mevdu vazifeleri memleket şartlarının elverdiği ölçüde, kendi mekân ve personel imkânları içinde 
başarmaya çalışmaktadır. 

B) Geçen yıl büiçe tatbikatı: 
Yaptığımız tetkikat sırasında istatistik Umum Müdürlüğü bütçesinin her yıl tasarruf zihniyetiyle 

hazırlandığını ve aynı zihniyetle tatbik edildiğini müşahede ettik. Şöyle ki: 
1954 bütçesi % 20.8, 1955 bütçesi % 18.4, 1956 bütçesi % 19.3, 1957 bütçesi % 24.7 bir bütçe ta

sarrufu ile icra edilmiştir. 1958 bütçesinde, 10 aylık sarfiyat durumuna göre, bütçe tasarrufunun 
% 12 civarında olacağı tahmin edilmiştir. Bu tasarrufların üçte ikisi, idarenin tasarruflu tutumu
nun mahsulüdür. 

C) Yeni bütçe teklifleri ile alâkalı tetkikler : 
Yeni bütçe teklifleri, fasıllar ve maddeler itibariyle gözden geçirilmiş ve her fasıl ve maddeye 

gerekli tahsisatın konulduğu anlaşılmıştır. 1959 bütçesi, 1958 bütçesine nazaran 2 039 261 lira bir 
fazlalık göstermektedir. Bu fazlalık şu sebeplerden ileri gelmektedir : 

650 000 lira, 1960 nüfus ve ziraat sayımları hazırlık masrafları olmak üzere derpiş edilmiştir. 
Geçen yıl mevcudolmıyan bir masraftır. 

550 000 lira, makina fişi mubayaa masrafı olarak, geçen yılın 200 000 lira tutarındaki ödeneği
ne ilâveten istenilmektedir. Kur farkı ile, yeni kurların tatbiki neticesi matrahı genişliyen ve 
binaenaleyh tutan artan Gümrük Eesmi karşılığını teşkil etmektedir. 
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30 000 lira, makina mubayaası için geçen yılın 50 000 lira tutarındaki ödeneğine ilâveten is

tenilmektedir. Kur farkı ile, yeni kurların tatbiki neticesi matrahı genişliyen ve binaenaleyh tu
tarı artan Gümrük* Resmi karşılığını teşkil etmektedir. 

40 000 lira, geçen yıl mevcudolmıyan bir masraftır. 6696 sayılı Kanunun icabı olarak, muhafa
zasına lüzum kalmıyan evrakın imhası için teşkil edilecek komisyon azalarına verilecek ücretler 
karşılığıdır. 

Geri kalan 499 261 liralık artış da, yönetim masrafları ile daire hizmetlerinde, yeni kur tatbi
katı ve fiyat ayarlamalarının zaruri kıldığı bir ilâveden ibarettir. 

Arz ederiz. 
23. X I I . 1958 

Bize Mebusu Siird Mebusu Gazianteb Mebusu Balıkesir Mebusu 
httt Akçal M. Daim Süalp Ekrem Cenani M. Halûk Timurtaş 

İsparta Mebusu 
Tevfik Tığh 

\ 
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1958 1959 yılı için 
Y L 11 Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen* kabul edilen 
F. M, Tahsisatın, nev'i Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

i Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

10 Merkez memurları maaşı - 858 479 852 345 852 345 
20 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 

Fasıl yekimi' 858 480 ' 852 346 852 346 

202 Hizmetliler ücreti 2 180 675 2 045 200 2 045 200 
203 Geçici hizmetliler ücreti 10 000 10 000 10 000 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 1 1 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 Çocuk zammı 15 000 15 000 15 000 
20 Doçum yardımı 2 600 2 600 2 600 
30 ölüm vardımı 2 500 2 500 2 500 

Fasıl yekûnu 20 100 20 100 20 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 

' gereğince ödenecek para mü
kâfatı 2 500 2 500 2 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 nca maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (Gr) fıkrası gereğince T. O, 
Emekli Sandığına yaralacak 
ödemeler " 118 355 113 025 113 025 

İkinci kısım yekûnu 3 190 111 3 043 172 3 043 1.72 
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F. M. 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

(Uiüncü kısmı - Yön etim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf 
l an 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnv. 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

45 000 
7 500 

12 500 
25 000 
25 000 
30 000 

145 000' 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

90 000 
7 500 

17 500 
50 000 
30 000 
50 000 

245 000 

. Encümence 
kabul edilen 

Lira 

90 000 
7 500 

17 500 
50 000 
30 000 
50 000 

245 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 20 000 20 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

305 
306 
307 

10 
20 

10 
20 
40 
50 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kdra bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler-

60 000 
20 000 

80 000 

155 000 
15 000 

1 000 
75 000 
10 000 

75 000 
20 000 

95 000 

200 000 
30 000 

1 000 
110 000 
30 000 

75 000 
20 000 

95 000 

200 000 
30 ooo 

1 000 
110 000 
30 000 

1e bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 86 001 141 001 141 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 8 600 17 000 17 000 
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R M. 

309 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masraftan 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 
3 000 

9 000 

508 501 

1959 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
6 000 

12 000 

760 001 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 000 
6 000 

12 000 

760 001 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 5 000 
417 Çeşitli anket masrafları 150 000 
418 Sayım masrafları 

10 Nüfus sayımı masrafları 
94 Ziraat sayımı hazırlık masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

419 Makina fişi ve mültigraf, foto 
ve sair malzeme satmalma mas
rafları 200 000 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkında 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 0 

451 Yayın masraflan 
10 Satmalma ve abone 5 000 
20 Başka her çeşit masraflar 240 000 

Fasıl yekûnu 245 000 

5 000 
125 000 

500 000 

150 000 

650 000 

750 000 

40 000 

7 500 
600 000 

607 500 

5 000 
125 000 

500 000 

150 000 

650 000 

750 000 

40 000 

7 500 
600 000 

607 500 
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F. M. 

452 

453 

Tahsisatın nevi 

10 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 50 000 50 000 

payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1 000 

20 000 

21 000 

641 000 

3 200 

45 000 

48 200 

2 275 700 

3 200 

45 000 

48 200 

2 275 700 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yıllan borçlan 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 190 111 
508 501 
641 000 

3 

4 339 615 

3 043 172 
760 001 

2 275 700 
3 

6 078 876 

3 043 172 
760 001 

2 275 700 
3 

6 078 876 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vattnmlar 

I - Onarmalar 
Makina alet ve malzeme ona
rımı 20 000 20 000 20 000 

II Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 50 000 350 000 350 000 

Yatırımlar yekûnu 70 000 370 000 370 000 



16 - Diyanet işleri Reisliği 

» 



Rapor 
25 . XII . 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Diyanet îşleri Keisliği 1959 yılı bütçesi teklifinin esbabı mucibesiyle fasıl ve maddeleri üzerin
de gerekli tetkikleri yaptık. 

A/ l işaretli cetvelin muhtelif tertiplerinde yapılan 246 689 liralık ilâvenin kanuni icaplar ve 
hizmetin ifasını temine matuf zaruretlerden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

201 nci faslın 12 nci maddesine mevzu tahsisat imam ve hatip okulları birinci ve ikinci devre 
mezunları için 6465 sayılı Kananla verilen (1 000) aded maaşlı imam ve hatip kadrolarından halen 
(800) adedinin (L) cetvelinde mevkuf tutulmuş olması itibariyle fiilî kadroya uygun bulunmakta
dır. Elde bulunan (200) kadrodan (92) sine tâyin yapılmış ve (108) i halen münhal bulunmakta 
ise de 1957 - 1958 tedrisat yılında orta derecesinden (360) ve lise kısmından (39) mezun vermiş 
bulunan bu okulların 1958 - 1959 ders yılında orta kısmından (484) ve lise kısmından (223) me
zun vereceği anlaşıldığından elde mevcut bulunan (108) kadronun bu mektep mezunlarının tâyin
lerine imkân vermiyeeeği aşikârdır. Camilerimizde müspet ilimlerle mücehhez imam ve hatiplerin 
vazife almaları yüksek encümence daima istenmiş olmasını nazarı itibara alarak (L) cetvelinden 
(15) liralık kadrolardan (50) adedinin ve (20) liralık kadrolardan (100) adedinin serbest bıra
kılmasını zaruri görmekteyiz. Bu itibarla 201 nci faslın 12 nci maddesine 423 000 ve 209 ncu fasla 
16 500 lira ilâve yapılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Müftü, vaiz ve hayrat hademesinin bilgi ve görüşlerini artırmak maksadiyle açılacak kursların 
çok verimli ve faydalı olacağı müşahede olunduğundan 476 nci memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları faslına 50 000 lira ilâvesini encümenin takdirlerine arz ederiz. 

Vaktiyle Bahriye Matbaasında basılan ve bugün yurt içinde ve dışında talibi bulunan hattı 
Osmani üzerine yazılmış mushaflarm, birkaç milyon lira maddi değeri bulunan taş kalıpları De
niz Kuvvetleri Kumandanlığmca Diyanet îşleri Reisliğine devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu mushaflarm fazla miktarda basıldığı takdirde küçümsenmeyecek derecede döviz Bağlıyaca
ğına da kaani bulunduğumuzdan ilk parti (20 000) nüsha basılmasını teminen baskı ve kâğıt 
masrafı olarak yatırımlar kısmına 150 000 lira ilâvesini encümenin takdirine arz ederiz. 

Yine bütçenin A/2 yatırımlar kısmına yeniden konulan 500 000 liralık tahsisatın, Diyanet İş
leri Reisliği için bir bina yaptırılması için teklif edildiği görülmüştür ki, mezkûr makam için 
müstakil ve ihtiyaca cevap verecek bir şekilde binanın yaptırılması lüzumuna kail bulunuyo
ruz. 

Kuranı Kerimin tefsiri mahiyetinde Riyasette müteşekkil özel bir komisyon tarafından hazır
lanmakta olan tercümelerinden (3) cüzünün tamamlandığı ve matbaaca, harf ve işaret noksanla
rının ikmalinden sonra metinle birlikte cüzler halinde önümüzdeki yılda basılacağı memnuniyetle 
öğrenilmiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Gazianteb Mebusu > Siird Mebusu İsparta Mebusu Niğde Mebusu 
Ekrem Cenani M. Daim Süalp Tevfik Tığh Rıfat Oürsoy 



Diyanet İşleri Reisliği — 63 — 

M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 315 981 315 981 315 981 
12 Vilâyetler memurları maaşı 4 227 704 4 279 274 4 479 274 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 
30 Müstahakkini ilmiye maaşı ve 

fevkalâde tahsisatı 10 O00 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 4 553 687 4 605 257 4 805 257 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
13 Hayrat hademesi ücreti 

84 600 87 138 87 138 
1 251 234 1 310 454 1 310 454 

16 948 894 16 877 700 16 877 700 

Fasıl yekûnu 18 284 728 18 275 292 18 275 292 

II - Başka haklar 
4173 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 

7 700 

74 800 

1 000 

12 000 

1 500 

24 000 

7 700 

190 000 

1 000 

12 000 

1 500 

24 000 

7 700 

190 000 

1 000 

12 000 

1 500 

24 000 



Diyanet İsleri Reisliği 

Yakg 

Tahsisatın nev'i 

ıcak zammı 

.Fasıl yekûn-i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

9 380 

230 380 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

9 380 

245 580 

Ecnebi dil bilenlere 3658 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

9 380 

245 580 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

fi (yüncü kısım - Yönetin) 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Tsıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

877 339 
3 000 

23 949 135 

2 200 
4 000 
4 000 
3 500 
1 200 
7 000 

21 900 

7 500 
1.7 000 
20 000 
30 000 

. i 05 000 
30 000 

209 500 

878 000 
3 000 

24 007 130 

3 000 
4 000 
4 000 
3 500 
1 200 
9 400 

25 100 

10 000 
20 000 
20 000 
35 000 

125 000 
40 000 

250 000 

885 500 
3 000 

24 214 630 

3 000 
4 000 
4 000 
3 500 
1 200 
9 400 

25 100 

10 000 
20 000 
20 000 
35 000 

1.25 000 
40 000 

250 000 



Diyanet işleri Reisliği — 85 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 10 000 10 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 8 000 8 000 8 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

305 

308 
307 

308 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

14 000 
2 500 
3 800 

28 300 

10 000 
100 000 

110 000 

5 700 

14 000 
40 000 

54 000 

1 500 
8 000 

14 000 
2 500 
3 800 

28 300 

10 000 
150 000 

160 000 

9 000 

20 000 
50 000 

70 000 

1 500 
9 500 

14 000 
2 500 
3 800 

28 300 

10 000 
150 000 

160 000 

9 000 

20 000 
50 000 

70 000 

1 500 
9 500 

Fasıl yekûnu 9 500 11 000 11 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 2 000 3 000 3 000 
12 Riyaset otomobili onarma mas_ 

rafları 1 000 1 000 1 000 

Fasü yekûnu 3 000 4 000 4 000 

Üçüncü kısım yekûnu 449 900 567 400 567 400 



— 66 — Diyanet İşleri Reisliği 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 50 000 20 

451 Yayın ve tanıtma masraf lan 
10 

470 

Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

26 600 
2 000 

28 600 

1 

28 601 

26 600 
2 000 

28 600 

1 

78 601 

26 600 
2 000 

28 600 

1 

48 601 

Beşinci kısım ~ Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 500 1 500 1 500 

502 Eski yıllar borçlan 
10 1954 - 1957 yuları borçları 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 



Diyanet işleri Reisliği — 67 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kahul e*dilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 23 949 135 24 007 130 
Üçüncü kısım yekûnu 449 900 567 400 
Dördüncü kısım yekûnu 28 601 78 601 
Beşinci kısım yekûnu 3 500 3 500 

UMUMİ YEKÛN 24 431 136 24 656 631 

Yatırımlar 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 
Diyanet İşleri Reisliği 25 000 0 0 
Diyanet işleri Reisliği binası 
inşaatı her türlü masrafları 
(Nafıa Vekâleti Bütçesine ak
tarılacaktır) O 500 000 O 

YEKÛN 25 900 500 000 O 

24 214 630 
567 400 
48 601 
3 500 

24 834 131 

* 



/ 



17 - Tapu ve Kadastro U. M. 



Rapor 
24 . XII . 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi tetkik olundu : 

201 nci faslın 12 nci vilâyetler memurları maaşı maddesine 7033 sayılı Kanunla 1 Nisan 1958 de 
teşkil olunan ve mezkûr yıl bütçesine maaş ve tahsisatları 11 aylık konulmuş bulunan 22 kaza tapu 
sicil muhafız ve memurunun bir aylık maaş ve tahsisatları farkı olarak 6416 lira ve yine 1 Nisan 1959 
da teşkil olunacak 17 kaza tapu sicil muhafız ve memurunun 11 aylık maaş ve thsisatları için 54 673 
lira ki, ceman 61 089 lira miktarında bir zam yapılmış olup bu zam yukarda belirtildiği üzere 7033 
sayılı Kanunun tatbikinden mütevellit bulunmuştur. 

201 nci faslın 21 nci merkez memurları açık maaşı maddesine mevzu tahsisattan merkezde açıkta 
memur bulunmadığından 1 249' lira tenzil edilmiş ve maddede bir lira bırakılmıştır. 

202 nci faslın 11 nci merkez hizmetlileri maddesine, mevcut iki tayyarenin bir pilot ile idaresi 
mümkün olamadığından 625 lira ücretli bir pilot ile havadan alman resimlerden kıymetlendirilen 
paftaların tersimat işlerinin yapılabilmesi ve mürekkeplenmesi için 625 lira ücretli bir kartograf ve 
550 lira ücretli bir desinatör ve fotogrametri aletlerinin her hafta temizlenmesi ve ayarlanması ve 
diğer aletlerin revizyon edilebilmesi için bir aded 550 ve iki aded 475 lira ücretli üç sanatkârla ev
velce yevmiyecilerle idare edilmiş olan ve fakat Mart 1959 dan itibaren kararname gereğince istih
damlarına imkân kalmıyan kaloriferciler için 250 şer lira ücretli üç aded kalorifercinin üeret ve bu 
zammın hizmetin ifasını temin maksadına matuf bulunduğu görülmüştür. 

202 nci faslın 12 nci vilâyet daimî hizmetlileri maddesine, 7033 sayllı Kanuna göre 1 Nisan 1958 
de teşkil olunan ve mezkûr sene bütçesine ücret ve tahsisatları 11 aylık konulmuş bulunan 22 kaza 
tapu dairesi odacısının bir aylık ücret ve tahsisatları farkı ile 1 Nisan 1959 da teşkil olunacak 17 ka
za tapu idaresine ait beheri 100 lira ücretli 17 odacının 11 aylık üret ve tahsisatları karşılığı olarak 
yapılan 29 467 liralık zam kanun icabından bulunmuştur 

206 nci faslın 12 nci vilâyetler memurları çocuk zammı maddesine, mevzu tahsisatın kifayet etme
mekte olması ve 7033 sayılı Kanuna göre teşkil olunacak kaza memurlarının çocuk zamlarının öde
nebilmesi için 70 320 ve 22 nci maddesine aynı esbaba binaen 17 600 lira ilâve edilmiş bulunmak
tadır. 

209 ncu 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler faslına, maaş ve daimî hizmetliler tertibine konan 
tahsisatın % 5,5 ğu olarak geçen seneye nazaran 9 260 lira fazlasiyle 748 765 lira konulmuştur. 

211 nci merkezde ve taşrada Arap harfli tapu kayıtlarının Türk harflerine çevrilmesi suretiyle 
çıkarılması işlerinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacak memurlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek fazla mesai ücreti faslına, 

Arap harfli kayıtların yeni harflere çevrilmesi suretiyle çıkarılması işleri şimdiye kadar gündelik 
le çalıştırılan elemanlara gördürülmekte iken 15 . I V . 1958 tarihli ve 4/10195 sayılı Kararname mu
vacehesinde bundan böyle gündelikle eleman istihdamı mümkün olamıyacağmdan bu işin mesai saat
leri dışında tapu memurlarına gördürülmesi mülâhaza olunarak 300 000 lira ödenek konulmuştur. 
Tapulama ve kadastro işlerinin ifası ve bâzı idarelerdeki memurların Arap harfli tapu kayıtlarını 
okuyamamakta olması sebepleriyle bu faslın açılmasında ve gerekli tahsisatın konulmasında isabet 
mütalâa edilmektedir. 



— a — 
Merkez daireleri büro masraflarını karşılamak üzere 301 nci fasla 14 900 ve vilâyetler büro mas

rafları için 302 nci fasla 308 500 liralık zam yapılmış olmasının ihtiyacın temini zaruretinden mü
tevellit bulunduğu anlaşılmıştır. 

305 nci basılı kâğıt ve defterler faslına yapılan 450 000 liralık zammın tapulama ve kadastro 
ekipleriyle tapu idarelerinin sicil, defter ve sair bilûmum matbu evrak ihtiyacını sağlamak gayesinden 
ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Tapu işlerinin hacmi gün begün genişlemekte ve bu nispette teşkilâtla muhaberesi de artmakta 
bulunduğundan 304 ncü posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları faslına yapılan ceman 57 000 
lira zam yerinde görülmüştür. 

Mamul evrakı matbua ile gayrimamul kâğıt, mukavva ve sairenin hüsnümuhafazasını sağlamak 
için merkezde bir levazım ambarının icarını teminen 305 nci faslın 11 nci merkez kirası maddesine 
12 000, vilâyetlerdeki tapu, tapulama ve kadastro idarelerinin işgalinde bulunan binalarla yeni teş
kil olunacak kaza tapu idareleri için isticar edilecek binaların icar bedellerini karşılamak üzere aynı 
faslın 12 nci vilâyetler kirası maddesine de 110 000 lira zam yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

306 ncı giyecekler faslına, merkez hizmetlilerinin giydirilmesini ve 5055 ve 5602 sayılı kanun
lar gereğince kadastro ve tapulama işlerinde istihdam olunan personele verilmesi icabeden giyim 
eşyasının mubayaasını sağlamak üzere ceman 106 400 lira zammolunmuştur. 

Devlet kara, deniz ve havayollarına ait vesait fiyatlarında yapılan ayarlamalar dolayısiyle 307 
nci faslın 10 ncu daimî vazife harcırahı maddesine 70 000, 20 nci muvakkat vazife harcırahı madde
sine 15 000, 30 ncu müfettişler harcırahı maddesine 30 000, 40 ncı ecnebi memleketler harcırahı 
maddesine 32 500, 50 nci ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
başka masrafları maddesine 3 500 ve 70 nci 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek 
tazminat gündelikleriyle tapu ve kadastro işlerinde kullanılacakların muvakkat vazife harcırahı mad
desine 300 000 lira ki ceman bu fasla 451 000 lira zammedilmiş bulunmaktadır. 

308 nci faslın 12 nci, vilâyetler memurları tedavi maddesine 1958 bütçesine mevzu tahsisatın 
kifayet etmemekte olması sebebiyle 20 000 liranın zammedilmiş bulunduğu görülmüştür. 

309 ncu faslın 31 nci vilâyetler taşıtları maddesine benzin fiyatlarında yapılan ayarlamalar ve 
mevzu tahsisatın kifayet etmemekte olması sebepleriyle 96 000 ve 32 nci, vilâyetler taşıtları onar
ma masrafları maddesine de senelerden beri kullanılan ve esaslı bir tamir görmiyen mevcut 52 ta
şıtın umumi revizyona tâbi tutulmasını teminen 35 000 liranın zammolunduğu görülmüştür. 

417 nei kadastro, tapu yazma heyetleri masrafları faslının 10 ncu maddesine 1959 yılı progra
mına göre mahallerine rekzi icabeden nirengi ve sınır işaretlerinin yaptırılabilmesi için 14 500 ve 
kadastro işlerinin sekteye uğratılmadan yürütülmesini temin maksadiyle 2613 sayılı Kanuna gö
re komisyonlara iştirak edecek azalarla, kadastro postaları nezdinde memurlarla birlikte çalıştırı
lacak vukuf erbabının gündeliklerine birer miktar zam yapılması zarureti karşısında bu faslın 20 nci 
maddesine 100 000 lira zam yapılmış bulunmaktadır. 

Arap harfli tapu kayıtlarının yeni harflere çevrilmesi işlemi için yeni bir fasıl açılmış bulun
duğundan 417 nci faslın 30 ncu maddesine mevzu 50 000 liralık tahsisat kaldırılmıştır. 

5602 sayılı Kanun gereğince tapulama ekipleri nezdinde memurlarla birlikte çalışmaları icabe
den muhtar ve bilir kişilerle amele ve geçici jaloneularm yevmiyelerinin artırılmasına katî zaruret 
görülmekte olmasından dolayı 418 nci, Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları maddesine 
tapulama faaliyetinin aksamamasım mümkün kılmak ve fotoğrametri elemanlarının gündeliklerini 
ödiyebilmek için ve diğer ihtiyaçlar da nazara alınarak 2 654 168 lira miktarında zam yapıldığı 
anlaşılmış ve bu zammın 5602.sayılı Kanun hükmünün tatbikinden mütevellidolduğu görülmüştür. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun 
gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücret ve bu kanun gereğince yapılacak 
hizmetler karşılığı olarak yeniden açılan 448 nci fasla 100 000 lira ödenek konulmuştur. 
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476 neı kurs ve okullar umumi masrafları faslının 10 ncu maddesinde görülen 143 Û00 liralık 

fazlalığın beher talebenin günde ancak 420 kuruş ile iaşesinin mümkün olabileceği anlaşılmış alma
sından dolayı 150 talebenin iaşesini, giyim eşyasını, eğitim levazımı ile mualece, ısıtma ve diğer 
müteferri masraflarım karşılamak üzere konulmuş bulunduğu görülmüştür. 

751 nci satmalmacak makina, alet ve malzeme faslına, fotoğrametrik metodun istilzam eylediği 
aletlerden bir kısmının mubayaası için 375 000 liralık tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Temenniler : 

1. Yapılan incelemeye nazaran arazi kadastrosu ve Fotogranıetri Dairesinin elinde nirengi ve 
uçuşları yapılacak kıymetlendirme bekliyen 23 805 000 dönümlük araziyi kaplayan resimlerin mev-
cudolduğu görülmüştür. Bugünkü alet mevcudu ile bunların kıymetlendirilmesi altı sene gibi 
uzun bir zamana mütevakkıftır. Bu işlerin süratlendirilmesi için hiç olmazsa bir kıymetlendirme 
aletine ve ayrıca ebat değiştirmiyen malzeme üzerine tersim edilen paftalar mahallerine tatbik 
olunmak üzere bölgelere gönderilemediği ve bunların yerine ozalit kopyalarının gönderildiği ve 
ozalitlerin ise hava tesirleriyle ebatlarını değiştirdiği ve yüz ölçümü hesaplarında hatalara sebebol-
duğu ve bu mahzuru da önlemek için astrolan kopya makinasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

550 000 liraya temin edilebileceği ifade olunan bu aletlerin mubayaası zaruri görülmektedir. 
2. Bu arada tapulama işleri için Umum Müdürlük emrinde 52 araba mevcudolduğu ve bunlar 

bölgelere tevzi edildiği anlaşılmıştır. 
Âneak nakil vasıtası verilemiyen tapulama bölgelerinin bir kısmında çok fazla ücret verilmek 

suretiyle araba temin edilebilmekte olduğu ve bir kısmında ise nakil vasıtası bulunamadığı ve bu 
sebeplerle memurların birliklere vakit ve zamanında gidip gelemedikleri ve bu yüzden tapulama ve 
nirengi tesisi işlerinin teehhüre uğradığı gibi ihtilaflı gayrimenkullere ait dâvaların da sürünceme
de kaldığı tesbit edilmiştir. 

Bu vaziyet muvacehesinde 25 aded jeep arabasının daha verilmesi temenniye şayan bulunmuş
tur. 

1958 yılında görülen işler : 

Memleketimizin göstermekte olduğu inkişaf sebebiyle v; diğer taraftan kadastro ve tapulamanın 
ilerlemekte olması dolayısiyle alım, satım, intikal ve ipotek gibi tasarruf muameleleri seneden sene
ye artmaktadır. 1958 senesinde de diğer senelerden üstün olarak 910 975 hukuki muamele tapu 
idarelerince intacedilmiş bulunmaktadır. 

Yine 1958 yılı içinde şehir kadastrosiyle tapulama faaliyeti neticesinde 2 979 843 dönüm sahayı 
kaplıyan ceman 440 765 parça gayrimenkulun kadastro, ve tapulaması yapılarak tapu kütükleri te
sis edilmiş ve çaplı tasarruf vesikalarının da vatandaşlara dağıtıldığı anlaşılmıştır. 

Bu muameleler dolayısiyle ceman 105 131 192 lira hare tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 
Saygılarımızla arz ederiz. 

Gazianteb Mebusu İsparta Mebusu Niğde Mebusu 
Ekrem Cenanı Tevfik T(ğl% Etfat Gürsoy 
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F. M. 

201 
11 
12 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 908 752 
15 827 426 

1 250 

18 750 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira - Lira 

1 908 752 
15 888 515 

1 

18 750 

1 908 752 
15 888 515 

1 

lâ 750 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

149 742 
1 124 193 

218 268 
1 153 660 

Fasıl yekûnu 17 756 178 17 816 018 17 816 018 

218 268 
1 153 660 

Fasü yekûnu 1 273 935 1 371 928 1 371 928 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

331 274 

457 915 

789 189 

331 274 

457 915 

789 189 

331 274 

457 915 

789 189 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

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- iBemurlan doğum yar
dımı 

28 125 28 125 28 125 

39 500 

579 680 

13 500 

39 500 

650 000 

13 500 

39 500 

650 000 

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 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

57 400 

6 000 

26 000 
30 000 

752 080 

1959 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

75 000 

6 000 

26 000 
30 000 

840 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

75 000 

6 000 

26 000 
30 000 

840 000 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T.O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 739 505 748 765 748 765 
Merkezde ve taşrada Arap har
fi tapu kayıtlarının yeni harf
lere çevrilmesi suretiyle çıka
rılması işlerinde mesai haricin
de çalıştırılacak memurlara 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
fazla mesai ücreti 0 300 000 300 000 

îkiııci kısım yekııın 21 339 012 21 894 025 21 894 025 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

6 400 
1 000 

10 000 
5 000 
1 000 
3 000 

26 400 

12 800 
2 000 

10 000 
10 000 
1 500 
5 000 

41 300 

12 800 
2 000 

10 000 
10 000 
1 500 
5 000 

41 300 
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F. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Bemirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlama 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

120 000 
60 000 

133 500 
74 000 
44 000 

135 000 

566 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

240 000 
60 000 

165 000 
150 000 
60 000 

200 000 

875 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

240 000 
60 000 

165 000 
150 000 
60 000 

200 000 

875 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 450 000 900 000 900 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 4 50 000 50 000 50 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 100 000 150 000 150 000 
21 Merkez telefon masrafları 8 000 10 000 10 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 20 000 25 000 25 000 

305 
11 
12 

\ 

306 
11 
12 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Hizmetliler giyeceği 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek giyecekler 

Fasıl yekûnu 

178 000 

80 000 
470 000 

550 000 

3 500 

200 000 

203 500 

235 000 

92 000 
580 000 

672 000 

7 000 

302 900 

309 900 

235 000 

92 000 
580 000 

672 000 

7 000 

302 900 

309 900 

^07 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 280 000 350 000 350 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 75 000 90 000 90 000 
30 Müfettişler harcırahı 120 000 150 000 150 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 5 000 37 500 37 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

70 6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre verilecek taz
minat gündelikleri ile tapula
ma ve kadastro işlerinde kulla
nılacakların muvakkat vazife 
harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işleme mas

rafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Kadastro, tapu yazma heyetle
ri masrafları 

10 Nirengi, sımr işaretleri, poli
gon ve taşıma masrafları 

20 Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisj^on 
azaları ile vukuf erbabı ve ame
le ve geçici jaloncu gündelik
leri 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen >• 
Lira Lira Lira 

2 500 6 000 6 000 

4 807 000 5 107 000 5 107 000 

5 289 500 5 740 500 5 740 500 

5 000 5 000 5 000 
40 000 60 000 60 000 

45 000 65 000 65 000 

129 000 225 000 225 000 

70 000 , 105 000 105 000 

199 000 330 000 330 000 

7 507 900 9 168 700 9 168 700 

45 500 60 000 00 000 

124 000 224 000 224 000 
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p . M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

418 

448 

450 

451 

476 

Kadastrosu ilân edilen yerler
deki Arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 50 000 0 0 

Fasıl yekûnu 219 500 284 000 284 000 

Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 
Teknik Okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 
Yayın masrafları 

3 533 000 6 187 168 6 187 168 

0 

230 400 

100 000 

230 400 

Fasıl yekûnu 657 200 800 200 

Dördüncü kısmı yekûnu 4 675 100 7 636 768 

100 000 

230 400 

10 
20 

10 

20 

Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
Kadastro Okulu ve kursu umu • 
mi masrafları 
Tapulama kurslan umumi mas
rafları 

5 000 
30 000 

35 000 

257 000 
400 200 

5 000 
30 000 

35 000 

, 
400 000 
400 200 

5 000 
30 000 

35 000 

400 000 
400 200 

800 200 

7 636 768 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yıllan borçlan 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

2 000 2 000 2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

23 000 
1.000 

24 000 

26 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 21 339 012 21 894 025 21 894 025 
Üçüncü kısım yekûnu 7 507 900 9 168 700 9 168 700 
Dördüncü kısım yekûnu 4 675 100 7 636 768 7 636 768 
Beşinci kısım yekûnu 26 000 26 000 26 000 

UMUMÎ YEKÛN 33 548 012 38 725 493 38 725 493 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve malzeme ona

rımı 

II - Satınalma, yapı, tesis vte 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, alât ve 
malzeme 

20 000 20 000 

375 000 

20 000 

925 000 

Yatırımlar yekûnu 20 000 395 000 945 000 



18 - Adliye Vekâleti 



Rapor 
25 . XII . 1958 

Bütçe Encümeni Eeisliğine 

Adliye Vekâletinin 1959 senesine ait bütçesi tarafımızdan tetkik edildi: 
Umumi mütalâalar: 
Memleket sathının en ücra köşesine kadar yayılmış olan adalet cihazı henüz bir teşkilât kanununa 

kavuşmamıştır. Bugünkü vaziyette rapora bağlı (2) numaralı cetvelde gösterildiği gibi muhtelif 
mahkemelerde çalışacak hâkim, müddeiumumi ve muavinlerinin kanuni kadroları ile fiilî kadrolar 
arasında muazzam bir fark bulunması hasebiyle çok yerlerde adalet işlerinin tam mânasiyle yürütü-
lemediği göze çarpmaktadır. 

iktisadi hayatın süratle gelişmesi sebebiyle serbest hayatta para kazanma imkânlarının fazla
laşması, İktisadi Devlet Teşekkülü memurlarına Umumi Muvazeneye bağlı memurlara nazaran daha 
fazla maaş veya ücret verilmesi gibi cezbedici vakıalar tesiri ile hâkmlik meslekine rağbet azalmış 

. ve bunun neticesi kanuni kadrolarda münhaller gittikçe artmıştır. 
Bağlı (3) sayılı cetvelde de görüleceği veçhile istifalar her sene ve hattâ her ay artan bir tempo 

ile çoğalmakta ve mesleke yeni girecek hâkim namzetleri dahi bu tempoya uygun ve fakat aksine 
olarak azalmakta idi bu tazyik altında ilişik (4) sayılı cetvelde görüldüğü üzere vekâlet, evvelce 
ihdas eylediği nahiye mahkemelerini, 1959 ve 1960 senelerinde kaza olacaklar hariç, lâğvetmek zorun
da kalmış ve birçok yerlerdeki asliye teşkilâtını sulh mahkemesi haline ifrağ eylemiştir. Bütün bunla
rın en müessir âmili şüphe yoktur ki, hâkimlere maddi bakımdan tatminkârı bir gelir temin edile
memiş olması idi. Adalet teşkilâtını âdeta mefluç hale sokan bu vakıalar şükranla kaydetmek lâzım
dır ki, 31 . XI . 1958 tarihinde meriyete giren hâkim ödeneklerinin artırılması hakkındaki kanunla 
bertaraf edilmiş bulunmaktadır. Yine rapora bağlı (5) sayılı cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile 
mezkûr kanunun men'iyete girdiği tarihten bu-zamana kadar çok kısa bir müddet geçtiği halde 
istifaların durduğu, mesleke girmek için müracatlerin arttığı müşahede edilmektedir. Bu mesut neti
celer çok yakın bir zamanda kanuni kadro münhallerinin doldurulmasına ve böylece fiilî kadrolarla 
olan tefazul mesafesinin kapatılmasına sebebolacığı şüphesizdir. 

ilişik 6, 7 sayılı cetvellerde görüldüğü gibi her sene artan bir tempo ile gerek bidayet mahke
melerine ve gerekse Temyiz Mahkemesine gelen ve çıkan işlerin kesafeti karşısında kanuni kadro 
münhallerinin maslahatı tehire uğratmıyacak ştekilde doldurulması ve hattâ çok mesai ve gayret sarf 
edilmesine rağmen gelen işleri zamanında çıkartamıyacak kadar mahmul bulunan Temyiz Mahkemesi 
teşkilâtının daha da genişletilmesine lüzum hâsıl olacaktır ki, bu hususlar temenniler bölümünde da
ha açık surette izah olunacaktır. Hâkim fıkdanı sebebiyle nahiye mahkemelerinin lağvı ve asliye 
mahkemelerinin sulh mahkemesi haline ifrağı sırasında iş hacminin göz önünde bulundurulduğu ve 
diğer taraftan nahiye mahkemelerinin ancak lüzumlu teşkilâtın tamamlanmış ve faaliyete geçmiş 
olması halinde faydalı olacağını nazara alan vekâletim teşkilâtı ve kadroları tamamlanmış, nahiye
lerde ihtiyaca göre yeniden mahkemeler ihdası üzerinde tetkiklere başladığı ve alâkalı vekâletlerle 
temasa geçtiği öğrenilmiştir. 

Vekâletin bugünkü haliyle en kesif mesaisini mevkuf ve mahkûmların disiplinli bir idare altmda 
iş esası üzerine müesses ceza evlerinde ve iş yurtlarında çalıştırılması mevzuu teşkil ettiği aşikârdır' 
Mahkûmların maddi ve mânevi kalkınmaları ile alâkalı ıslah tedbirlerinin infaz rejiminin en zor ve 
zor olduğu kadar lüzumlu bir mevzuu bulunduğu izahtan varestedir, infaz hukukunun bugünkü tat
bikatı her sene inkişaf eden tedbirlerle mesut neticelere doğru yol almaktadır, i ler şeyden evvel 
mahkûmları müstehlik vaziyetten uzaklaştırmak için mütedavil sermaye il'e birçok ceza evlerinde 
atelyeler açılmakta, bunların bulunmadığı yerlerde Ceza Kanununun verdiği salâhiyete istinaden 
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resmî müessese ezcümle Sümerbank'da, Şeker sanayiinde, Seramik fabrikasında, Karayollarında hattâ 
hususi sektöre ait yerlerde bile bine yakın mahkûm çalıştırılmakta olduğu memnunlukla öğrenilmiştir. 
8 sayılı cetvelde görüldüğü üzere her sene muntazam bir tempo ile artış kaydeden çalıştırılan mah
kûm adedi 1958 yılının 10 ayı içinde 26 241 mahkûm içinden 6 613 adeddir. 

B,u meyanda adliye dairelerinin mobilya ve sair ihtiyaçları yine bu iş esası üzerine müesses ceza 
evi erinde ve iş yurtlarında standart bir tip halinde imal edilmektedir ki, bu hususlar mahkûmun 
ıslahında ve aynı zamanda maddi vaziyetlerinin düzeltilmesine ve cezasını bitirdikten sonra bir ser-
mr.ye ile cemiyet hayatına çıkarılmasında büvük roller oynamaktadır. 

Mütedavil sermayeye hız vermek ve aynı zamanda fazla mahkûm çalıştırmak gayesine matuf 
tedbirler meyanmda iş esasına müesses ceza evleri ve iş yurtlarında faaliyet sahaları ve iştigal mev
zularının sınıflandırılması ve piyasa ihtiyacına göre seri imalâta geçilmesi ve piyasada büyük rağ
bet gören iş yurtları mamulleri olan halıların harice ihracedilmesi ve teşkilâtın madenî eşya ihtiya
cını karşılıyacak kapasitede bir dökümhane atelyesi tesisi cihetlerinin bulunduğu memnuniyetle an
laşılmıştır. 

Temenniler : '. 
1» Teftiş Heyeti Reisliği: Kanuni kadrosunda bir reis 33 müfettiş bulunmasına rağmen fiilî kad

roda sadece 28 müfettiş mavcudolduğu görülmüştür. Fiilî kadrodaki müfettişler vasıtasiyle 1958 
yılı içerisinde 260 mahalde 3 846 mahkeme adliye dairesi ve noter teftişi yaptırılmış keza 175 ihzari, 
157 tahkikat icra kılınmış olduğu nazarı dikkate alınacak olursa genişliyen iş hacmma rağmen se
nelerden beri bu kadronun doldurulmamış olması doğru görülmemiştir. Gerçi merkez teşkilât Kanu
nu bütün bu müşkülleri halledecek ise de kanun çıkıncaya kadar kanuni kadroların doldurulması 
icabetmektedir. 

2. Ceza İşleri Umum Müdürlüğü: 
Modern hukuk esaslarına ve bilhassa içtimai bünyemize uygun şekilde hazırlanmış ve mütalâaları 

alınmak t:zere üniversitelere, hâkim ve müddeiumumiliklere ve barolara, kriminoloji müesseselerine 
gönderilmiş olan Türk Ceza Kanunu lâyihasının bir an evvel Büyük Millet Meclisine sevkı ve halen 
Adliye Encümeninde bulunan ve duruşmaların sürat, sadelik ve emniyetle icrasını adlî mercilerin 
gerek keyfiyet ve gerekse kemiyet bakımından işlerini hafifletecek olan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bir an evvel çıkarılması temenniye şayan görülmüştür. 

3. Hukuk îşleri Umum Müdürlüğü : 
Adlî tebligatta sürat ve emniyeti sağlıyacak olan Adlî Tebligat Kanunu bugünlerde meriyete 

girmekte olduğu bilinmektedir. 
Diğer taraftan hukuk mahkemelerinde sürat, emniyet ve sadeliği sağlıyacak olan ve halen Adli

ye Encümeninde bulunan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile bilhassa uzun senelerin tatbika
tından elde edilen neticelere ve içtimai bünyemize uygun şekilde hazırlanmış ve birinci revizyonu 
yapılmış olan Türk Medenî Kanunu ile hukuki hayatımızda cidden boşlukları dolduracak olan 
nizasız kaza usulü, Hava Seyrüsefer Kanunu ve yeni esaslar dikkate alınmak suretiyle hazırlandığı 
bildirilene Noterlik Kanununun bir an evvel Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

4. Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü: 
Mahkûm ve mevkufların sıhhi şartlar altında ıslahlarının yapılabilmesi ve disiplin ve nizamın 

temini yeni ceza evlerinin inşası ile kabil bulunmaktadır. 1950 den itibaren 215 ceza evi hücre ve atelye 
binaları çocuk ceza evleri inşa edilmiş isede her mahkeme nezdinde bir ceza evinin bulunması zaru
reti karşısında halen sıhhi şartları ihtiva edecek 409 aded ceza evine ihtiyaç bulunduğu öğrenil
miştir. Buna mukabil 1959 bütçesine bu mevzuda tahsisat konulmadığı görülmüştür. Malî portesi 
300 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilen bu binaların her sene bütçeye konulacak tahsisatla 
ikmaline imkân görülmediği cihetle sair yetkiyi ihtiva eden ve bir program dairesinde tahakkuku 
sağlıyacak hususi bir kanun çıkarılması lüzumuna işaret etmek isteriz. 



83 
5. Adlî Tıp Müessesesi : 
Bilhassa ceza dâvalannda hâkimlere büyük yardımcı olan Adlî Tıp Müessesesinin kanuni kadro

sunda 40 adlî tabip bulunmasına, rağmen 30 adedinin ve 15 aded asistanlık kadrosunun tamamı
nın, bir raportörlüğün bir mutahassıslığm münhal bulunması tabiplerimizin bu branşa itibar göster
meyişinden ileri geldiği ve bunun sebebinin tamamen maddî bulunduğu şüphesizdir. Müessesenin 
cazip hale gelmesi için 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununda bâzı tadilâtı ihtiva eden lâ
yihanın vekâletçe hazırlanmakta olduğu öğrenilmiş;, bu tadilât ile Adlî tabiplerin asli vazifelerine 
halel getirmiyecek şekilde muayenehane açabilmeleri veyahut ödeneklerinin artırılması cihetlerinin 
: . ^ ' ^ ! dikkate alınması tavsiyeye şayan görü' üştür. 

6. Halen Adliye Vekâletinin vazife ve salâhiyetlerini tâyin eden bir teşkilât kanunu yoktur. 
Bu hususta hazırlanan, kamın lâyihasının Yüksek Meclise sunulmak üzere Başvekâlete tevdi edil
diği anlaşılmaktadır. Bir an evvel Meclise sevk edilmesi. 

7. Son revizyonu yapılmakta olduğu anlaşılan Hâkimler Kanununun üzerindeki çalışmaların bir 
an evvel intacedilmesi. 

8. Hâkimlerin yardımcıları olan başkâtip ve zabıt kâtiplerinin günün her saatinde hattâ tatil 
günleri dahi çalışmak suretiyle insan takati üstünde mesai sarf ettikleri bir vakıadır. Serbest ha
yatta veya diğer dairelerde daha rahat ve fazla para kazanma imkânları karşısında meslekte durma
dıkları, yetişmiş olanların ayrıldıkları ve münhallere talip bulunmadığı hakikati karşısında fazla 
mesai unvanı altında mesleke cezbedici ve meslekte tutucu bir ücret verilmesi. 

9. Yine hâkimlerin yardımcısı olan mübaşirlerin halen 1.5 lira kadroda; en eskileri iki üst derece 
almak suretiyle bulundukları görülmüştür. Hiç olmazsa bunlara 25 liralık kadro tahsisi suretiyle 
terfilerinin temini. 

10. îcra memurluğu adliye cihazının icrai bir unsuru ve çok kesif ve mütenevvi mesai icabetti-
ren bir sınıftır. İleri bilgi ve ihtisas istîyen bu memurlar dahi serbest hayatta kolayca iş bulma 
imkânını sağladıklarından meslekte durmamakta olduklarından mesleke bağlayıcı ve cezhedici ted
birlerin alınması, 

11. Ekli (7) numaralı listede görüldüğü üzere Temyiz Mahkemesi teşkilâtının her sene artan iş 
hacmına cevap verecek vüsatte bulunmadığı aşikârdır. İşlerin sürat ve sıhhatle çıkarılması için bu 
teşkilâta bir hukuk ve bir ceza dairesinin ilâvesi, 

Tavsiyeye şayan görülmüştür. ' 
Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
Cari yıl bütçesinin muhtelif tertiplerinde mevcut tahsisatın harcanmasında tasarrufa riayet edil

diği anlaşılmıştır. 
Suç masraflarının cari bütçedeki miktarı olan 2,5 milyon liranın artan vasıta ücretleri karşısın

da kâfi gelmediği anlaşılmıştır. 
Yeni bütçe üzerinde tetkikler : 
Vekâletin 1959 bütçe gerekçesinde fasıllar hakkında verilen izahat ve teklif edilen tahsisat hiz

metin aksamadan yerine getirilmesi hususunda tasarrufa riayet edilmek suretiyle konduğu memur 
maaş ve tahsisatlarında görülen fazlalığın ihdas edilen kazalara ait kadrolardan ileri geldiği, kad
rosuz istihdamlar ve açık maaş alanlar bulunmadığı, (L) cetvelinde libere edilecek kadro ihtiyacı 
olmadığı, (D) cetvelindeki ücretlerde bir artış olmayıp sadece ihdas edilen kazalar sebebiyle aded-
de artış bulunduğu, mefruşat ve demirbaş tahsisatlarında israfa kaçılmadığı, 30 aded nakliye va
sıtası ceza evlerine mahkûm ve mevkufların taşınması için tahsis edilmiş olup lükse kaçmak şöyle 
dursun halen ihtiyaca cevap verecek vasıf ve adedde olmadıkları, netice itibariyle 1958 bütçesinde 
tahsisat nevileri aidolduğu hizmetle ahenkli bulunduğu, artışların kanuni normal mesnetlere istinad-
eylediği anlaşılmıştır, 
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Yatırımlar : . 
Bu fasla konan 1 350 000 lira adliye binaları ve ceza ve tevkif evleri yapı ve onarımı, ayrıca 

Nafıa bütçesine konan 8 754 442 liralık tahsisat programa alınmış, adliye binası ve ceza evleri in
şası karşılığı olduğu ve bunların tamamen yatırım mahiyetinde bulunduğu görülmüştür. 4 

Tasviplerine sunulur. 

Yozgad Mebusu Rize Mebusu Kütahya Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Â. BenderUoğlu M. önal S. S. Nasuhoğlu M. H. Ünal 

Ankara Mebusu 
M. Akptnar 
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(No : 1) 

Mahkeme miktarı 

Mahkemenin nev'i 

Müstakil ağır ceza 
Mürettep ağır ceza 
Çift hakimli mahkeme 
Tek hakimli mahkeme 
Asliye hukuk (Ağır ceza nezdinde) 
Asliye ceza ( » » » ) 
Sulh mahkemesi ( » » » ) 
Sulh mahkemesi (Çift hakimli nezdinde) 
Sulh mahkemesi (Kazada) 
Sulh mahkemesi (Nahiyede) 
Ticaret mahkemesi 
îcra hâkimliği 
Gezici arazi kadastro mahkemesi 
öezici toprak mahkemesi 
îş mahkemesi 
Toplu millî korunma mahkemesi 
Tek hakimli millî korunma mahkemesi 

Aded 

73 
29 
269 
261 
150 
115 
168 
13 
92 
13 
10 
4 
49 
15 
16 
2 
2 

Mahal 

68 
29 
144 
261 

92 
13 
3 
4 
49 
15 
14 
2 
2 

1. Bilûmum mahallerdeki sulh ceza mahkemeleri trafik dâvalarına bakmak üzere salahiyetli
dir. 

2. 110 mahkemedeki hâkimler de gezici arazi kadastro dâvalarına bakmak üzere salahiyetli 
kılınmışlardır. ( 

3. Teşekkülü mümkün olan mahallerde de basın mahkemesi bulunmaktadır. 

(No: 2) 

Hâkim, C. Müddeiumumi ve muavinleri 

100 90 80 70 60 50 40 

icra muavin ve memurları 

50 40 35 30 

35 

25 20 

Yekûn 

Kanuni kadro 
Münhal » 
Tasarruf 

125 
— 
16 

245 
— 
7 

317 
— 
10 

483 
3 
17 

533 
2 

132 

607 
1 

263 

12 
132 
250 

623 
373 
14 

3 745 
511 
709 

Yekûn 

Kanuni kadro 
Münhal » 
Tasarruf 

10 
— 
—. 

45 
— 
.— 

57 
1 
— 

63 
— 
—, 

93 
— 
— 

174 
36 
43 

442 
37 
42 



Başkâtip, zabıt kâtipleri ile muavinleri 

60 50 40 35 30 25 

Kanuni kadro 
Münhal » 
Tasarruf 

100 

2 

20 

— 8» 

15 Yekûn 

100 

2 

185 

5 

283 349 631 1344 2 154 5*146 

4 — 16 138 172 
20 Aralık 1958 tarihine kadar 

(No. 3) 

1958 yılı (ay olarak) istifa miktarı 

Aded 

Ocak 
Şubat • 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1958 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 
6 

17 
6 

15 
6 

50 
28 
15 
37 
14 
4 

Yekûn 213 

(No: 4 ) 

1958 yılında kurulan ve kaldırılan mahkeme 

Kurulanlar Aded Kaldırılanlar Aded 

Müstakil ağır ceza mahkemesi 1 
Mürettep ağır ceza mahkemesi 1 
Asliye hukuk mahkemesi 4 
Ticaret mahkemesi 2 
Asliye ceza mahkemesi 1 ' 
Kaza sulh mahkemesi 7 
Gezici arazi kadastro mahkemesi 2 
Sulh mahkemesi iken tek hakimli asliye 
mahkemesi haline getirilen 3 

Nahiye sulh mahkemesi 105 
Kazada tek hakimli asliye mahkemesi 
iken sulh mahkemesi haline getirilen 53 

158 

21 



(No:ö) 
1958 yılında müracaat eden hâkim namzetleri 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
EMm 
Kasım 
Amalık 

1 
6 

16 
66 
5 

27 
41 

4 
6 
5 

27 
20 

164 

1958 senesinde hâkimliğe alınmaları için müracaat edenlev 

Müracaat tarihi Müracaat edenlerin adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 1 0 . 
. 1 1 . 
. 12 . 

1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 

. 1958 

. 1958 
1958 

den 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

30 . 1 . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1958 e kadar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

10 
10 
9 
9 
9 

— 
4 
2 

17 
12 
33 
67 

* 
Toplam 182 
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Sene 

1955 

1956 

1957 
» 

1 

Dâvalar 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

(No. 6) 
Mahkemelerin ceza ve hukuk 

Geçen yıldan Bozularak 
kalan Yeni gelen gelen 

254 250 
415 403 

669 653 

289 042 
465 242 

754 284 

261 868 
500 023 

761 891 

482 307 
631 630 

1 113 937 

492 074 
642 074 

1 134 148 

452 251 
689 117 

1 141 368 

19 134 
12 410 

31 544 

19 038 
11 723 

30 761 

16 486 
11 380 

27 866 

işleri 

Toplam 

755 691 
1 059 443 

1 815 134* 

800 154 
1 119 039 

1 919 193 

730 605 
1 200 520 

1 931 125 

Çıkan 

466 080 
599 925 

1 066 005 

534 719 
607 835 

1 142 554 

438 840 
632 875 

1 071 715 

Devir 

289 611 
459 518 

749 129 

265 435 
511 204 

776 639 

291 765 
567 645 

859 410 

1950 -1957 mahkemeler iş durumu , 

1950 

1951 
» 

1952 

1953 
» 

1954 
». 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

183 966 
234 548 

418 514 

887 064 
271 334 

360 098 

175 600 
313 322 

488 922 

232 553 
323 753 

556 306 

267 714 
354 802 

354 346 
481 353 

835 699 

399 485 
555 309 

954 794 

401 667 
553 689 

955 356 

416 606 
595 333 

1 011 939 

405 493 
596 892 

11 921 
8 023 

19 944 

^ 12 478 
9 917 

22 395 

13 215 
9 089 

22 304 

14 730 
10 702 

25 432 

16 707 
12 312 

550 233 
723 924 

1 274 157 

500 727 
836 560 

1 337 287 

590 482 
876 100 

1 466 582 

663 889 
929 788 

1 593 677 

689 914 
964 006 

461 199 
452 773 

913 972 

324 352 
521 863 

846 215 

356 870 
552 246 

909 116 

395 900 
575 689 

971 589 

435 479 
548 114 

89 034 
271 151 

360 185 

176 375 
314 697 

491 072 

233 612 
323 854 

557 466 

267 989 
354 099 

622 088 

254 435 
415 892 

Toplam 622 516 1 002 385 29 019 1 653 920 983 593 670 327 
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Sene 

1955 

1956 

1957 

Dâvalar 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Ceza 
Hukuk 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Geçen yıldan 
kalan Yeni gelen 

254 250 
415 403 

669 653 

289 042 
465 242 

754 284 

261 868 
500 023 

761 891 

482 307 
631 630 

1 113 937 

492 074 
642 074 

1 134 148 

452 251 
689 117 

1 141 368 

Bozularak 
gelen 

19 134 
12 410 

31 544 

19 038 
11 723 

30 761 

16 486 
11 380 

27 866 

Toplam 

755 691 
1 059 443 

1 815 134 

800 154 
1 119 039 

1 919 193 

730 605 
1 200 520 

1 931 125 

Çıkan 

466 080 
599 925 

1 066 005 

534 719 
.607 835 

1 142 554 

438 840 
632 875 

1 071 715 

Devir 

289 611 
459 518 

749 129 

265 435 
511 204 

776 639 

291 765 
567 645 

859 410 

.1957 mahkeme ve adliye daireleri iş tablosu 

Geçen yıldan _ Bozularak 

Hukuklar toplamı 

Mahkemeler 

Ağır cezo 
Toplu millî korunma 
Toplu basın 
Asliye ceza 
Tek millî korunma 
Sulh ceza 
Trafik 

Cezalar toplamı 

Asliye hukuk 
Asliye ticaret 
İcra ceza 
icra hukuk 
Sulh hukuk 
Sulh ticaret 
îş mahkemesi 
iş dâvası 
Gezici arazi kadastro 
Gezici toprak mah. 

kalan 

11 569 
72 
87 

86 701 
355 

161 007 
2 077 

261 868 

150 285 
10 758 
2 652 
10 671 
126 691 
2 002 
4 522 
3 984 

187 994 
464 

Yeni gelen 

17 159 
923 
233 

110 845 
1 106 

289 017 
32 968 

452 251 

291 494 
22 516 
7 492 
35 016 
197 023 
1 946 
5 690 
4 617 

122 898 
425 

gelen 

1 411 
38 
41 

6 923 
37 

8 034 
2 

16 486 

4 156 
423 
157 
527 

3 259 
76 
474 
96 

2 209 
3 

Toplam 

30 139 
1 033 
361 

204 469 
1 498 

458 058 
35 047 

730 605 

445 935 
33 697 
10 301 
46 214 
326 973 
4 024 
10 686 
8 697 

313 101 
892 

Çıkan 

17 171 
575 
216 

116 768 
1 260 

269 687 
33 163 

438 840 

274 102 
19 856 
7 719 
35 847 
200 428 
2 520 
4 637 
4 913 
82 575 

278 

Devir 

12 968 
458 

/ 145 
87 701 

238 
188 371 
1 884 

291 765 

171 833 
13 841 
2.582 
10 367 
126 545 
1 504 
6 049 
3 784 

230 526 
614 

500 023 689 117 11 380 1 200 520 632 875 

Mahkemeler toplamı 761 891 

C. Müddeiumumiliği 47 997 

1 141 368 • 27 866 1 931 125 1 071 715 

531 513 579 510 531 221 

567 645 

858 410 

48 289 



Mahkemeler 

Sorgu hâkimliği 
İlamlı icra 

icra İlamsız icra 
İflâs 

İcra toplamı 

Umumi toplam 

Geçen yıldan 
kalan 

10 815 
140 897 
262 278 

329 

403 504 

1 224 207 

Yeni gelen 

30 617 
119 948 
188 334 

146 

308 428 

2 011 926 

Bozularak 
gelen 

— 

— 

27 866 

Toplam 

41 432 
260 845 
450 612 

475 

711 932 

3 263 999 

(No. 7) 
Temyiz mahkemesi ceza ve hukuk işleri 

Geçen yıldan 
Sene Dâvalar kalan Yeni gelen Toplam 

Çıkan 

30 597 
118 352 
223 978 

99 

342 429 

1 975 962 

Çıkan 

Devir 

10 835 
142 493 
226 634 

376 

369 503 

1 288 037 

Devir 

1955 

1956 

1957 
» 

1958 
(#) 

Ceza daireleri 
Hukuk daireleri 

Ceza daireleri 
Hukuk daireleri 

Ceza daireleri 
Hukuk daireleri 

Ceza daireleri 
Hukuk daireleri 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

6 543 
6 870 

13 413 

8 187 
6 800 

14 987 

9 788 
11 020 

20 808 

12 072 
9 924 

21 996 

81 320 
82 087 

163 407 

75 348 
88 268 

163 616 

64 505 
84 938 

149 443 

54 492 
75 872 

130 364 

87 863 
88 957 

176 820 

83 535 
95 068 

178 603 

74 293 
95 958 

170 251 

66 564 
85 796 

152 360 

79 676 
69 884 

149 560 

73 747 
84 048 

157 795 

62 221 
86 034 

148 255 

55 609 
72 964 

128 573 

8 187 
6 800 

14 987 

9 788 
11 020 

20 808 

12 072 
9 924 

21 996 

10 955 
12 832 

23 787 

(No: 8) 
1956,1957 ve 1958 seneleri mevkuf ve mahkûm yekûnu 

Çalıştırılan 
Mahkûm mahkûm Mevkuf 

Senesi miktarı miktarı miktarı Yekûn 

1956 
1957 
1958 

31 857 
29 024 
26 241 

4 343 
4 858 
6 613 

15 610 
16 787 
20 063 

47 467 
45 811 
46 304 

(*) 1958 senesi isleri on bir aylıktır. 
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(No: 9) 

1950 yılından itibaren inşasına başlanmış olup halen inşası devam eden ceza evleri, hücre ve atelye 
binalariyle çocuk ceza evlerini gösterir listedir. 

Sıra 
No: Ceza evi adı Tipi İstiabı Yılı 

1 Ardahan 
2 Develi 
3 İzmir 
4 Ovacık 
5 Sarıkamış 
6 Boğazlıyan 
7 îzmir 
8* İstanbul 
§ Kırşehir 

10 Tekirdağ 
11 Aksaray 
1& Bize 
13 Aksaray 
14 Denizli 
15 Oltu 
16 Tavas 
17 Gerze 
18 Adapazarı 
19 Erzurum 
20 Niğde 
21 Niğde 
22 Susurluk 
23 Demirci 
24 Seferihisar 
25 Mecitözü 
26 Babaeski 
27 Ilgın 
28 Giresun 
29 Samsun 
30 Elâzığ 
31 Elâzığ 

B 
B 

(100 kişiliktir.) 
A l 
A2 
A2 

(Çocuk Ceza ve İslah Evi) 
(1 200 kişiliktir.) 
(Hücre) 

» 
» 
» 

(Atelye) 
» 
A l 
A l 
A l 
E 
E 
E 

(Zirai Ceza Evi) 
A l 
A l 
Al 
A3 
A3 
A3 
E 
E 

(Çocuk Ceza Evi) 
(Atelye) 

64 
64 

24 
40 
40 

32 
32 
32 
32 
60 
60 
24 
24 
24 

300 
300 
300 

24 
24 
24 
60 
6 
6 

300 
300 
300 
100 

1953 
1953 
1953 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 



Adliye Vekfileti — 91 _ 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez" memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

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 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 4 535 740 4 535 740 4 535 740 
12 Vilâyetler memurları maaşı 56 247 410 56 643 585 ^ii 643 585 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 500 2 500 2 500 
22 Vilâvetler memurları açık ma

aşı * - 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 60 795 650 61 191 825 61 191 825 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 487 475 487 475 487 475 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 6 928 350 7 000 000 7 000 000 

Fasıl yekûnu 7 415 825 7 487 475 7 487 475 

119 560 

2 504 000 

15 800 

335 000 

7 000 

119 560 

2 504 000 

15 800 

400 000 

7 000 

119 560 

2 504 000 

15 800 

400 000 

7 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 82 400 82 400 82 400 

40 Yakacak zammı 95 240 95 240 95 240 

301 

Fasıl yekûnu 3 159 000 3 224 000 3 224 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
219 Hâkim tahsisatı 
220 6119 sayılı Kanun gereğince 

adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 104 000 104 000 104 000 

221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 6 825 7 500 7 500 

811 770 
1 

828 700 

2 836 575 
1 

23 969 800 

2 836 575 
1 

23 969 800 

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 

- " - •• * - i * > 

Fasıl yekûnu 

80 124 771 

50 000 
17 000 
17 000 
30 000 
25 000 
45 000 

184 000 

98 824 176 

85 000 
30 000 
21 250 
50 000 
30 000 
90 000 

306 250 

98 824 176 

85 000 
30 000 
21 250 
50 000 
30 000 
90 000 

306 250 



Adliye Vekâleti — 93 — 

F. 

302 

303 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kağıt ve defterler 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

500 000 
600 270 
819 275 
150 000 
160 000 
550 000 

2 779 545 

1 250 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

850 000 
725 000 
900 000 
200 000 
175 000 
750 000 

3 600 000 

1 875 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

850 000 
725 000 
900 00O 
200 000 
175 000 
750 006 

3 000 000 

1 875 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-
500 000 500 000 

Fasıl yekûnu 124 200 195 000 

500 000 

305 
306 
307 

308 

21 
22 

10 
20 
30 
40 

11 
12 

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 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

4 000 000 
50 000 
85 000 

4 635 000 

450 000 
250 000 

683 849 
110 000 
225 000 

0 

1 018 849 

13 000 
111 200 

4 000 000 
55 000 

100 000 

4 655 000 

450 000 
375 000 

1 060 000 
137 500 
337 500 
40 000 

1 575 000 

20 000 
175 000 

4 000 000 
55 000 

100 000 

4 655 000 

450 000 
375 000 

1 060 000 
137 500 
337 500 

40 000 

1 575 000 

20 000 
175 000 

195 000 



94 — Adliye Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira . Lira 

Taşıtlar 
11 Vekâlet otomobil işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobil onarma mas

rafları 
13 Temyiz Reisliği ve Başmüd-

deiumumilik otomobilleri işlet
me masrafları 

14 Temyiz Reisliği ve Başmüd-
deiumumilik otomobilleri onar
ma masrafları 

21 Merkez taşıtları işletme mas
rafları 

22 Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

31 Vilâyetler taşıtları, işletme-
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım vekûnıı 

4 000 

4 000 

4 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

4 000 

8 000 

5 000 

72 000 

50 000 

151 000 

10 842 594 

6 000 

12 000 

7 500 

108 000 

75 000 

226 500 

13 257 750 

,6 000 

12 000 

7 500 

108 000 

75 000 

226 500 

13 257 750 

10 
20 

30 

Dördüncü kısım - Daire 
kısmetleri 

Temsil masrafları 

Kovuşturma masrafları 
Suç masrafları 
Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunu gereğince adlî müza
heret masrafları 
Ecnebiler istinabe masrafları 

10 000 

2 500 000 

35 000 
1 500 

15 000 

4 000 000 

35 000 
3 000 

18 000 

4 000 000 

35 000 
3 000 



F. M. 

• 

Tahsisatın nev'i 

Adliye Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

. - « x -

1959 yılı işin 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Medeni Kanunla Nüfus Kanu
nu gereğince müddeiumumiler 
tarafından açılacak dâvalar 
masrafları . 200 200 200 

50 Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince hâkimin ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ^ödevli bulunduğu dâva ve 
işler masrafları 2 000 2 000 2 000 

418 

419 

10 

20 
30 

10 
20 
30 
40 
50 

Fasıl yekûnu 

/ Adlî Tıp Kurulu masrafları 
Müşahade evi yiyecek masraf
ları 
Yönetim masrafları 
Otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza ̂ atmalma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evleri masraf
ları 
Yiyecek masrafları 
Doktor ücreti ve ilâç masrafları 
Yönetim masrafları 
Sevk masrafları 
Ceza ve tevkif evleri ile hü
kümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği masraflar 

Fasıl yekûnu 

2538 700 

30 000 
50 000 

30 000 

110 000 

12 759 852 
178 500 

2 748 000 
500 000 

. . . ı 

100 000 

16 286 352 

4 040 200 

32 000 
60 000 

30 000 

122 000 

15 217 434 
230 000 

3 710 658 
850 000 

100 000 

20 108 092 

4 040 200 

32 000 
60 000 

30 000 

122 000 

15 217 434 
230 000 

3 710 658 
850 000 

100 000 

20 108 092 

420 Mebusların seçim masraf lan., 1 1 1 
448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 

evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 

' komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 0 200 000 200 000 
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F. M. 

450 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

1958 
YıU 

tahsisatı 
Lira 

270 000 

27 500 
45 000 

1959 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
l i r a 

270 000 

40 000 
55 000 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
l i r a 

270 000 

40 O00 
55 000 

30 Adlî kanun, nizamname ve yö
netmeliklerin hazırlama ve dü
zenleme masrafları 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 172 500 195 000 195 000 

452 

453 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön- « 
derilece'klerm harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 15 000 

UO Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 6 200 

33 750 

6 200 

33 750 

6 200 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeoeMerim harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

21 200 

14 602 

10 000 

24 602 

39 950 

45 867 

22 500 

68 367 

39 950 

45 867 

22 500 

68 367 

Dördüncü kısım yekûnu 19 433 355 25 058 610 25 061 610 
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B\ M. 

501 
502 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borları 
Eski yıllar borçlan 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928 -1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 

75 000 
4 000 

79 000 

179 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

75 000 
4 000 

79 000 

179 000 

100 000 

75 000 
4 000 

79 000 

179 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 80 124 771 98 824 176 98 824 176 
Üçüncü kısım yekûnu 10 842 594 13 257 750 13 257 750 
Dördüncü kısım yekûnu 19 433 355 25 058 610 25 061 610 
Beşinci kısmı yekûnu 179 000 179 000 179 000 

UMUMÎ YEKÛN 110 591 720 137 331 536 137 334 536 

Yatırımlar 

701 Yapı onanmı ve küçük yapılar 
11 Adliye binaları yapı onarımı 

ve küçük yapılar 
12 Ceza ve tevkif evleri yapı ona" 

nmı ve küçük yapılar 

200 000 

300 000 

350 000 

1 000 000 

350 000 

1 000 000 

Fasıl yekûnu 500 000 1 350 000 1 350 000 
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F. 

711 

751 

0 

M. Tahsisatın nev'i 

I - Onarmalar 

Adlî Tıp Kurulu alet ve ge
reçleri onarımı 
Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve malzeme 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar (Maliye 
Bütçesine nakledilecektir.) 

Yatırımlar yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 500 

30 000 

531 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

3 000 

40 000 

125 000 

1 518 000 

kabul edilen 
Lira 

• 

3 000 

40 000 

0 

1 393 000 
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Rapor 
2.1. 1959 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

1959 yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi teklifi yüksek komisyon adına tarafımızdan yapılan 
tetkikat neticesi aşağıda arz edilmiştir. 

1950 yılından beri Millî Müdafaa hizmetleri için ayrılan tahsisat her yıl artırılmak suretiyle 
1959 yılında (Millî Bütçeden) 1 146 245 156 lira ve Amerikan yardımmdan 350 000 000 lira ol
mak üzere 1 495 245 156 liraya baliğ olmuştur. 

Teklifin kuvvetlere ve hizmetlere göre taksim sureti aşağıda gösterilmiştir, 

Kuvvetlere göre taksimi 

Kuvvetler 

Kara K. K. 
Hava K. K. 
Deniz K. K. 
Harita ü. Md. 
Müşterek masraflar 

Yekûn 

Millî 
Bütçeden 

Lira 

605 396 331 
142 220 556 
115 388 236 

7 6J6 473 
275 623 560 

1 146 245 156 

Amerikan 
Yardımından 

Lira 

251 559 585 
24 817 000 
25 184 561 

408 854 
48 030 000 

350 000 000 

Yekûn 
Lira 

856 955 916 
167 037 556 
140 572 797 

8 025 327 
323 653 560 

1 496 245 156 

% Nis
peti 

57,27 
11,16 

9,39 
0,55 

21,63 

,100,00 

Hizmetlere göre taksimi 

Kuvvetler 

I. Kısım 
II. Kısım 

III. Kısım 
IV. Kısım * 
V. Kısım 

Yatırımlar 

Millî 
Bütçeden 

Lira 

12 000 
559 447 634 
24 032 204 

364 672 353 
19 347 465 
78 733 500 

Amerikan 
Yardımından 

Lira 

— 
25 910 561 

300 089 439 
— 

24 000 000 

Yekûn 
Lira 

12 000 
659 447 634 
49 942 765 

664 761 792 
19 347 465 

102 733 500 

% Nis
peti 

—, 
44,07 
3,34 

44,44 
1,29 
6,86 

Yekûn 1 146 245 156 350 000 000 1 496 245 156 100,00 

Tahsisatın fasıl ve maddelere tevziinde âzami derecede tasarruf prensiplerine sadık kalınmakla 
beraber bir kısmı hizmetlerin tamamiyle yürütülebilmesi için senesi içerisinde ek tahsisat verilmesi 
lâzımgeldiği mütalâa edilmektedir, 
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Kadrolar: i 

Millî Müdafaa Vekâleti hizmetlerinde yer almakta bulunan subay ve astsubay kadroları, mek
tepten neşet edeceklerle kanuni terfiler mukabili gereken tahsisatın konulduğu maaşlı sivil memur 
(D) cetveli hizmetliler kadrolarında esaslı bir değişiklik ve ilâve bulunmadığı görülmüştür. 

Bütçenin ihtiva eylediği diğer bilûmum hizmetler hakkında lüzum oldukça şifahi maruzatta bu
lunulacaktır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Afyon K. Mebusu izmir Mebusu Rize Mdbusu 
M. A. Ülgen D. Akbel M. Agun 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 

12 000 

1959 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 

12 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

12 000 

12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

201 

202 

203 

Maaşlar 
11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Kara, Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

232 000 000 
53 200 000 
30 500 000 
2 540 000 

318 240 000 

20 000 000 
3 923 000 
2 500 000 

500 000 

26 923 000 

1 052 000 
280 000 
63 000 

160 000 

1 555 000 

249 000 000 
56 895 000 
34 750 000 
2 626 000 

343 271 000 

20 680 000 
3 923 000 
2 500 000 

700 000 

27 803 000 

1 282 275 
280 000 
62 900 

160 000 

1 785 175 

249 OOO 000 
56 895 000 
34 750 000 
2 626 000 

343 271 000 

20 680 000 
3 923 000 
2 500 000 

700 000 

27 803 000 

1 282 275 
280 000 
62 900 

160 000 

1 785 175 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Kara Kuvvetleri çocuk zammı 
12 Hava Kuvvetleri çocuk zammı 
13 Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 
14 Harita Umum Müdürlüğü ço

cuk zammı 
21 Kara Kuvvetleri doğum yardı

mı 
22 Hava Kuvvetleri doğljm yardı

mı 
23 Deniz Kuvvetleri doğum yar

dımı 
24 Harita Umum Müdürlüğü do

ğum yardımı 
. 31 Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 

32 Hava Kuvvetleri ölüm yardımı 
33 Deniz Kuvvetleri ölüm yardımı 
34 Harita Umum Müdürlüğü ölüm 

yardımı 
41 Kara Kuvvetleri yakacak zam

mı 
42 Hava Kuvvetleri yakacak zam

mı 

1958 1959 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 100 000 1 048 365 1 048 365 
23 500 23 000 * 23 000 

337 500 337 500 337 500 
1 1 1 

1 461 001 1 408 366 1 408 366 

5 700 000 
1 150 000 
600 000 

66-000 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

540 000 

1 

5 700 000 
1 150 000 
600 000 

66 000 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

536 310 

1 

5 700 000 
1 150 000 
600 000 

66 000 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

536 310 

1 
Fasıl yekûnu 8 425 001 8 421 311 8 421 311 
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M. Tahsisatın nev?i 

1958 
Yıi ı 

tahsisatı 
. Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (S) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

LL 
12 
i o 
14 

i i 
L2 
13 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
.Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1453, 5027 ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek tah
sisatlar 
Kara Ki?v\etleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

14 300 000 
3 000 000 
2 160 000 

150 000 

19 610 000 

84 000 
11 700 

3 800 

109 500 

14 600 000 
3 655 000 
2 260 000 

155 000 

20 670 000 

77 400 
11 700 
13 800 

102 900 

14 600 000 
3 655 000 
2 260 000 

155 000 

20 670 000 

77 400 
11 700 
13 800 

102 900 

5950, 6245 ve 6725 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
samlar ve tazminatlar 

i i 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Kara Kııvvetler i 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita tTmunı Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

500 000 
9 500 000 

50 000 
383 000 

10 433 000 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

870 000 
9 500 000 

59 000 
371 000 

10 800 000 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

870 000 
9 500 000 

59 000 
' 371 000 

10 800 000 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

219 6775 ve 6996 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat
lar 

11 Kara Kuvvetleri 
*12 Hava » 
13 Deniz » 

440 000 • 
28 000 
52 000 

473 000 
26 000 
60 000 

473 000 
26 000 
60 000 

Fasıl yekûnu 520 000 559 000 559 000 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı 183 000 203 000 203 000 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum "M [üdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

400 000 
173 000 
195 000 
22 500 

790 500 

403 000 
151 000 
177 000 
24 000 

755 000 

403 000 
351 000 
177 000 
24 000 

755 000 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Tardım Sandığı ke
seneği 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum "M [üdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

700 000 
500 000 
508 000 

5 000 

1 713 000 

835 000 
500 000 
524 531 
-3 000 

1 862 531 

835 000 
500 000 
524 531 

3 000 

1 862 531 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc-
retleri 

11 Kara Kuvvetleri 15 419 500 18 500 000 18 500 000 
12 Hava » 12 200 000 14 200 000 14 200 000 
13 , Deniz » 12 823 000 16 500 000 16 500 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 138 000 135 000 135 000 

Fasıl yekûnu 40 580 500 49 335 000 49 335 000 



iVüllî Müdalaa vekâleti 
1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira Tahsisatın nev'i 

5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı * 1000 000 

4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalarca îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

i Kara Kuvvetleri 140 000 
Hava » 120 000 
Deniz » 121 200 

. Harita Hıramı Müdürlüğü 1 700 

Fasıl yekûnu 382 900 

5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 

1 Kara Kuvvetleri 250 000 
Hava » } 
Deniz » 26 000 

Fasıl yekûnu 276 001 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira ura 

185 000 
142 000 
165 000 

1 350 

493 350 

387 000 
1 

26 000 

413 001 

1 325 000 1 325 000 

185 000 
142 000 
165 000 

1 350 

493 350 

387 000 
1 

26 000 

413 001 

Akademilerde ve harb okulla
rında stratejik istihbarat kurs
larında verilecek konferans 
ücretleri 

Memur, hizmetli aylıklarında 
yapılacak değişikliklerin ge 
rektirdiği her türlü masraflar 
karşılığı 

15 000 15 000 15 000 

0 190 000 000 190 000 000 

İkinci kısım vekûnu 432 442 403 659 447 634 659 447 634 



BMX*ı Auudaıaa vebale u — İU« — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Büro masrafları 
11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

41 

42 

43 

44 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 
Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 
Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi 
Harita Umum Müdürlüğü kır
tasiyesi 
Kara Kuvvetleri döşemesi 
Hava Kuvvetleri döşemesi 
Deniz Kuvvetleri döşemesi 
Harita Umum Müdürlüğü dö
şemesi 
Kara Kuvvetleri demirbaşı 
Hava Kuvvetleri demirbaşı 
Deniz Kuvvetleri demirbaşı 
Harita Umum Müdürlüğü de
mirbaşı 
Kara Kuvvetleri öteberi mas
rafları . 
Hava Kuvvetleri öteberi mas
rafları 
Deniz Kuvvetleri öteberi nk>s-

* rafları « 
Harita Umum Müdürlüğü öte
beri masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara Kuvvetleri-
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

188 000 
45 000 
65 000 

4 000 
350 000 
20 000 
30 000 

6 000 
88 000 
30 000 
60 000 

2 000 

800 000 

50 000 

55 000 

8 000 

1 801 000 

350 000 
20-000 
50 000 

500 

420 500 

188 000 
45 000 
65 000 

4 000 
350 000 
20 000 
30 000 

6 000 
88 000 
30 000 
60 000 

2 000 

800 000 

50 000 

55 000 

8 000 

1 801 000 

350 000 
20 000 
50 000 

500 

420 500 

188 000 
45 000 
65 000 

4 000 
350 000 
20 000 
30 000 

6 000 
88 000 
30 000 
60 000 

2 000 

800 000 

50 000 

55 000 

8 000 

1 801 000 

350 000 
20 000 
50 000 

500 

420 500 



UJÖ — XTXUU muoaiaa venaıeu 

M. Tahsisatın nev'i 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Kara Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

12 Hava Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

13 Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

14 Harita Umum Müdürlüğü pos_ 
ta ve telgraf ücretleri 

21 Kara Kuvvetleri telefon mas
rafları 

22 Hava Kuvvetleri telefon mas
rafları 

23 Deniz Kuvvetleri telefon mas
rafları 

24 Harita Umum Müdürlüğü te
lefon masrafları 

1958 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 600 000 

100 000 

58 000 

6 000 

800 000 

125 000 

50 000 

2 000 

1 600 000 

100 000 

58 000 

6 000 

800 000 

125 000 

50 000 

2 000 

1 600 000 

100 000 

58 000 

6 000 

800 000 

125 000 

50 000 

2 000 

Kira bedeli 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 2 741 000 2 741 000 2 741 000 

1.00 000 
210 000 
33 700 

1 

1 100 000 
210 000 
33 700 r—

i 

1 100 000 
210 000 
33 700 

1 
Fasıl yekûnu 1 343 701 1 343 701 1 343 701 

Harcırahlar 
11 Kara Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 9 500 000 9 500 000 9 500 000 
12 Hava Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı ' 800 000 800 000 800 000 
13 Deniz Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 250 000 250 000 250 000 
21 Kara Kuvvetleri muvakkat va

zife harcırahı 1 850 000 1 850 000 1 850 000 
22 Hava Kuvvetleri muvakkat 

vazife harcırahı 600 000 600 000 600 000 



Milli 

M. Tahsisatın nev'i 

23 Deniz Kuvvetleri muvakkat 
var;ıie 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 uzmon 

ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 

52 Hava Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunln^a 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 

53 Deniz Kuvvetleri ecnebi uz
man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin harcı
rah ve başka masrafları 

54 Harita Umum Müdürlüğü ec
nebi uzman ve hizmetlilerin ve 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tedavi masrafları 
11 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 5501 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Fasıl yekûn a 

Vekaleti — 109 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

270 000 270 000 270 000 

67 000 67 000 67 000 
500 000 500 000 500 000 

1 300 000 1 300 000 1 397 000 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 

1 050 000 1 050 000 1 050 000 

50 000 50 000 50 000 

I 1 1 

1 1 1 

20 000 20 000, 20 000 

I I 1 
17 457 003 17 457 003 17 554 003 

15 000 15 000 15 000 

250 000 250 000 250 000 

265 000 265 000 265 000 



110 — Millî Müdafaa Vekâleti 

F. M. 

309 
11 

12 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
V'ekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

4 000 

1959 ı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

4 000 

jrılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

2 000 

4 000 

401 

Üçüncü kısım yekûnu 24 032 204 24 032 204 24 129 204 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

11 
13 
14 

Matbaa masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita 'Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Temsil masrafları 

Hayvan satınalma ve tazmin
leri 

265 000 
20 000 
6 000 

291 000 

100 000 

600 000 

265 000 
20 000 
6 000 

291 000 

100 000 

800 000 

265 000 
20 000 
6 000 

291 000 

100 000 

600 000 

403 

405 

409 Muayyenat-
11 Kara Kuvvetleri tâyınatı 138 402 429 125 052 753 125 052 753 
12 Hava » » 19 307 259 18 307 259 18 307 259 
13 Deniz » » 23 364 673 21 364 673 21 364 673 
14 Harita Umum Müdürlüğü tâ

ymatı 
21 Kara Kuvvetleri yem bedeli ve 

masrafları 
22 Hava Kuvvetleri yem bedeli 

re masrafları 
23 Deniz Kuvvetleri yem bedeli 

ve masrafları 
24 Harita Umum Müdürlüğü yem 

bedeli ve masraflari 
31 Kara Kuvvetleri aydınlatma, 

1 233 264 

8 598 619 

12 000 

224 000 

326 000 

14 400 968 

1 233 264 

8 598 619 

12 000 

224 000 

326 000 

14 400 968 

1 233 264 

8 598 619 

12 000 

224 000 

326 000 

14 400 968 



Mülî Müdafaa Vekâleti — 111 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1 201 393 

1 355 131 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
. Lira Lira 

1 201 393 1 201 393 

1 355 131 1 355 131 

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 126 504 126 504 126 504 

410 Askerî malzemeler 
11 Kara Kuvvetleri giyecekleri 
12 Hava » » 
13 Deniz » » 
14 Halita Umum Müdürlüğü gi-

- yecokleıi 
21 Kara Kuvvetleri teçhizatı 
22 Hava » » 
23 Deniz » » 
24 Harita Umum Müdürlüğü teç

hizatı 
31 Kara Kuvvetleri muy tabiyesi 
32 Hava » » 
33 Deniz » » 
34 Harita Umum Müdürlüğü 

muyta biyesi 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masraflar; 

11 Kara Kuvvetleri 23 570 000 19 740 000 19 740 00(4 
12 Hava » 12 000 000 12 000 000 12 000 000 
13 Deniz » 8 991 500 8 991 500 8 991 500 
14 Harita Umum Müdürlüğü 515 000 515 000 515 000 

508 552 240 

56 854 546 
5 415 895 
6 550 000 

362 000 
21 445 694 
2 405 805 
2 200 000 

155 300 
2 150 0D0 

1 
10 000 

50 000 

97 599 241 

192 202 564 

46 854 546 
5 415 895 
6 550 000 

21 
2 
2 

2 

362 000 
445 694 
405 805 
200 000 

155 300 
150 000 

1 
10 000 

50 000 

87 59? 241 

192 202 564 

46 
5 
6 

21 
2 
0 

2 

87 

854 546 
415 895 
550 000 

362 000 
445 694 
405 805 
200 000 

155 300 
150 000 

1 
10 000 

50 000 

599 241 

Fasıl yekûnu 45 076 500 41 246 500 41 246 500 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 3 100 000 3 100 000 3 100 000 
Veteriner seza ve malzemeleri 87 000 87 000 87 000 



112 Millî Mftd*f#* Vekâleti 

F. 

414 
415 

416 

419 

421 

423 

424 

M. 

11 
ıs-

ıı 12 
18 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Taşıma masrafları 
Askerlik müzeleri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Okullar masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Flarita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Sanık, tanık ve vukuf ehli-ve 
adlî müzaheret masrafları ile 
şevke memur edilenlerin mas
rafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » * 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müsteh-
lek malzemeleri masrafları 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
Beden eğitim ve müsabakaları 
umum masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

23 773 095 

175 000 
34 500 

209 500 

1 250 000 
300 000 
225 000 

9 500 

1 784 500 

• • 

50 000 
4 000 
3 000 

1 

57 001 

115 000 

125 000 

50 000 
6 500 

10 000 
700 

67 200 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

23 773 095 

175 000 
34 500 

209 500 

1 250 000 
300 000 
225 000 

9 500 

1 784 500 

50 000 
4 000 
3 000 

1 

57 001 

115 000 

125 000 

50 000 
6 500 

10 000 
700 

67 200 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

23 773 095 

175 000 
34 500 

209 500 

1 250 000 
300 000 
225 000 

9 500 

1 784 500 

50 000 
4 000 
3 000 

1 

57 001 

115 000 

125 000 

50 000 
€ 500 

10 000 
700 

67 200 



Mfllf mdafiâ̂ Vfcfcâlöttî 113 

M. 

11 
12 
13 

11 
13 

Tahsisatın nev'i 

Maırevra, tatbikat v<3 kunıiay 
gezileri 
Kara Kuvvetleri 
Hava 
Beım 

Gaz-ve~ 
raflfttr 

» 

Fasıl yekûnu 

gazdan korunma mas-

Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

500 000 
100 000 
45 000 

645 000 

30 000 
3 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

506 000 
100 000/ 
45-000 

045.000 

30 000 
3 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 000 
100 000 
45 000 

645 000 

30 000 
3 000 

Fasıl yekûnu 33 ÖÖ0 33 ( M 33 000 

Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve^vesaikin imha edilme. 
si hakkındaki 6696 sayılı Ka 
nun-gereğinoe teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 0 170 000 73 000 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 

11 
12 
13 
14 

11 

12 

13 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Karai Kkıvvetleri satrmalma ve 
abone 
Hava)» Kuvvetleri sstınalma ve 
abone 
Deniz Kuvvetleri satınalma ve 
abone 

m oeo 239 000 
I 
1 

378 002 

200 000 

26 000 

80 000 

139 000' 
239 000 

1 
1 

378 002 

200 000 

26 000 

80 000 

139 000 
239 000 

1 
1 

378 002 

200 000 

26 000 

80 000 



**** l lv **"* Mülî Müdafaa Vekaleti 

F. M. 

14 

21 

22 

23 

24 

452 
11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Harita Umum Müdürlüğü sa
tmalına 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 

Fasıl yekûnu 

Staj ve tahsil masraf lan 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1.500 

120 000 

50 000 

80 000 

1 500 

559 000 

645 000 
400 000 
660 000 

7 750 

1 712 750 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 500 

120 000 

50 000 

80 000 

1 500 

559 000 

645 000 
400 000 
660 000 

7 750 

1 712 750 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 500 

120 000 

50 000 

80 000 

1 500 

559 000 

645 000 
400 000 
660 000 

7 750 

1 712 750 

458 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Kara Kuvvetleri 
13. Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

454 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

21 Kara Kuvvetleri 
24 Harita Umum Müdürlüğü 
30 Türkiye'de toplanacak kongre 

ve konferansların her çeşit 
masrafları 

6 400 
9 000 
1 600 

6 400 
9 000 
1 600 

6 400 
9 000 
1 600 

15 000 
10 000 

15 000 
10 000 

15 000 
10 000 

25 000 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 67 000 67 000 67 000 



MÜH Müdafaa Vekâleti _ 115 _ 

F. M. 

476 
11 
12 
13 

Tahsisatın nev'i 

Kurs masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava >> 
Deniz » 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 650 000 
800 000 
300 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 650 000 
800 000 
300 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 650 000 
800 000 
300 000 

482 Eratın okuma yazma eğitimi
nin gerektirdiği bilcümle mas-
raflar 

Fasıl yekûnu 3 750 000 3 750 000 3 750 000 

481 NATO'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

4 000 000 4 000 000 

Dördüncü kısım yekûnu 390 682 029 364 672 353 364 575 353 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

İ 0 1954 - 1957 yılları borçları 

503 

504 

505 

20 1928 - 1953 » » 

Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
Devlet Demiryollan Umum 
Müdürlüğü dle Denizcilik Ban
kası ve Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına 
1958 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
İstimlâklerden mütevellit ilâ. 
ma bağlı borçlar 

110 000 110 000 

12 000 000 

10 650 000 

12 000 000 

4 050 000 

110 000 

1 137 465 
745 555 

1 883 020 

2 000 000 

1 137 465 
50 000 

1 187 465 

2 000 000 

1 137 465 
50 000 

1 187 465 

2 000 000 

12 000 000 

4 050 000 

Beşinci kısım yekûnu 26 643 020 19 347 465 19 347 465 



— 116 — Millî Müdafaa Vekaleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

701 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

ikinci kısım yekûnu 432 442:403; 659 447 634 659 447 634 

Üçüncü kısım yekûnu 24 032 204 24 032 204 24 129 204 

Dördüncü kısım yekûnu 390 682 029 364 672 353 364 575 353 

Beşinci kısım yekûnu 26 643 020 19- 347 465 19 347 465 

11 
12 
13 
14 

Yapı 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

onarımı 
Kara Kuvvetleri 
Hava 
Deniz 

» 
» 

Harita, Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Gemi onarımı 

873 811 656 

3 870 000 
1 150 000 

948 500 
30 000 

5 998 500 

2 000 000 

1 067 51165& 

3 170 000 
1 150 000 

94$ 500 
30 000 

5 298 500 

3 000 000. 

L067 511 656 

3 170 000 
1 150 000 

948 500 
30 000 

5 298 500 

3 000 000 702 

711 Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 200 000 4G0>00& 400 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri; 

731 İstimlâkler 
11 Kara Kuvvetleri 5 500 000 o 500 000 5 500 000 
13 Deniz » 300 Ö00 300 000 300 000 

Fasıl yekûnu 5 800 000 5 800 000 5 800 000 



Millî Müdafaa Vekâleti — 117 — 

F. 

741 

742 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 

10 
20 

30 

Tahsisatın nev'i 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 
Yapılacak subay lojmanları 

Fasıl yekûnu 

Hava meydanları ile yollan ve 
depoları yapımı 
Yapım ve onarım 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

19 000 000 
7 600 000 
4 000 000 

370 000 
10 000 000 

40 970 000 

600 000 

80 000 

00 000 

740 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

17 000 000 
5 300 000 
4 200 000 

370 000 
10 000 000 

38 870 000 

600 000 

80 000 

60 000 

740 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

17 000 000 
5 300 000 
4 200 000 

370 000 
10 000 000 

36 870 000 

600 000 

80 000 

60 000 

740 000 

743 Gemi yapımı 625 000 625 000 625 000 
744 înfrastructure'ün icabettirdiği 

her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsisattan lüzum görüle
cek miktarını hava meydanla
rı ve akar yakıt tesisleri inşa
atı işlerinde sarf olunmak üze
re aynı isimde Nafıa Vekaleti 
bütçesinin sonunda açılacak 
hususi fasla aktarmaya Maliye 
Vekili mezundur.) 23 500 000 23 500 000 23 500 000 

0 Telsiz ve elektrik tesisleri 100 000 0 0 
761 Tersaneler tesisleri 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Yatırımlar yekûnu 82 433 500 78 733 500 78 733 500 

o 
) 



* 



* 

20 - Dahiliye Vekâleti 



29 . XII .1958 

Rapor 
Bütçe Encümeni Reisliğine 

I 

Dahiliye Vekâletinin 1959 yılı bütçe lâyihası tarafımızdan tetkik olundu. 
Umumi yekûnu 46 552 429 lira olan 1959 yılı bütçe teklifinde geçen yıl bütçesine nazaran 

(A/l) cetvelinde 3 870 171 lira fazlalık ve 40 000 lira eksiklik; (A/2) cetvelinde ise 1 026 000 
lira olmak üzere netice itibariyle 4 856 171 lira fazlalık müşahede edilmiştir. 

Bu artışın müfredatı ve sebepleri aşağıdaki tablolarda mulâsaten gösterilmiştir. 
Tablonun tetkikinden anlaşılacağı veçhile bu artışın 3 596 171 lirası 7033 sayılı Kanuna göre 

1 •. IV . 1959 tarihinde kurulması kabul edilen 17 kazanın ve 28 . II . 1959 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan 7126* sayılı Kanun icabı personel ve yönetim masraflarına ve bâzı daire hizmetlerine 
taallûk eylemekte, mütebaki kısmı olan 234 000 lirası 6696 sayılı Kanun icabı, yabancı memleket
lere mübadele suretiyle gönderilecek ve gelecek idarecilerin harcırahları ile geleceklerin her çe
şit masrafları, Siyasal Bilgiler Fakültesi 3 ncü sınıf öğrencilerinin nazari bilgilerinin tatbikatı 
masrafı ve Sivil' Müdafaa İdaresi Reisliğinin satmalma, abone, neşriyat ve başka her çeşit masraf
larının Dahiliye Bütçesinde yer almasından tevellüdetmektedir. 

1 026 000 lirası ise idarede sürat ve idari murakabeyi mahallinde yapabilmek imkânlarını te
min maksadiyle kaymakamlara verilmesi lâzımgelen jeeplerin ve Sivil Müdafaa Teşkilâtı için 1 
aded motosikletin mubayaası ile kaza geçiren v?e ; yıpranma müddetini doldurm.ug bulunan makam 
otomobilinin yenilenmesi için konulmuş bulunmaktadır. 

(A/l) cetvelindeki artışın müfrödatı ve sebepleri 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

201 11 Merkez memurları maaşı 147 050 
12 Vilâyetler memurları maaşı 724 350 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 58 650 

12 Vilâyetler hizmetlileri üc
reti 278 950 

206 11,12 Merkez ve vilâyetler me
murları çocuk zammı 109 960 

21,22 Merkez ve vilâyetler me
murları doğum yardımı 6 500 

31,32 Merkez ve vilâyetler me
murları ölüm yardımı 6 000 

40 Yakacak zammı 3 178 

Artış sebepleri 

7126 sayılı Kanunla alınan kadrolar tutan. 
7033 sayılı Kanunla kurulacak 17 kaza ile 7126 
sayılı Kanunla alman kadrolar tutarı. 

7126 sayılı Kanun icabı ilâve edilen 13 hizmetli 
kadrosunun tutarı. 

7033 sayılı Kanunla kurulacak 17 kazanın ha
deme kadrosu ile 7126 sayılı Kanun icabı ilâve 
edilen 102 hizmetli kadrosu tutarı 

7033 sayılı Kanun ve 7126 sayılı Kanun gere
ğince kabul edilen kadrolara yapılacak tâyin
ler karşılığı 

7033 ve 7126 sayılı kanunlar icabı. 

» » » » » 
» » » » » 
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F. M. IMbsisstm snesv'i Lira Aırtış sebepleri 

,209 — Emekli Sandığına 
teak itediyeler 

'210 — Temsîl tahsisatı 

. 228 — Kaymakamlık ve îrae&Lek 
kurslarında verilecek kon
ferans ücretleri 

301 10 Merkez kırtasiye 

20 Merkez döşeme 

U0 Merkez -demirbaş 

40 Merkez öteberi masrafları 

60 Merkez ısıtma 

302 10 Vilâyetler kırtasiye 

20 Vilâyetler döşeme 
30 Vilâyetler demirbaş 
40 Vilayetler »öteberi joasKai-

ları 

50 Vilâyetler aydınlatma 
60 Vilâyetler ısıtma, 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

304 11 ,Mea?k©z jposta m> ttelgas&f 
ücreti 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 
ücreti 

21 Merkez telefon masrafları 
,22 Vilayetler ,tekfan masEaf-

lan 

305 — Kira bedeli 

306 Gryeeekîer 

94.560 Maaş ve ücret tertiplerinden vâki artışların kar
şılığı. 

20 900 7033 sayılı Kanunla kurulacak 17 kazanın kay
makamı için 11 aylık ve 1958 yılı bütçesine nok
san konulan 22 kazanın 1 aylık temsil tahsisatı. 

750 Kaymakamlık kursu için 50 aded konferans faz
lalığından .mütevellit fark. 

11 500 Devlet Malzeme Ofisince yapılan fiyat ayarla
ması ve 7126 sayılı Kanun icabı. 

20 000 7126 sayılı Kanun icabı ve tamire ihtiyaç gös
teren eşyanın tamir bedeli karşılığı. 

11 750 Vekâlet Dairelerinin demirbaş eşyalarının tami
ri ve 7126 sayılı Kanun icabı. 

15 000 Şehir suyu fiyatında vâki ayarlama ile 7126 sa
yılı Kanun icabı. 

29 164 Odun ve kömür fiyatlarındaki ayarlama karşılığı. 

157 500 Devlet Malzeme Ofisinde yapılan fiyat ayarla
ması ve 7033, 7126 sayılı kanunlar icabı. 

10 000 7033 ve 7126 sayılı kanunlar icabı. 
40 000 » » > » » 

J87 500 Şehir suyu fiyatlarında yapılan ayarlama ile 
7033 ve 7126 sayılı kanunlar icabı. 

2 500 7033 ve 7126 sayılı kanunlar icabı. 
136 500 Odun ve kömür fiyatlarında vâki ayarlama ve 

7033, 7126 sayılı kanunlar icabı. 

40 000 7033 ve 7126 sayılı kanunlar icâbı. 

5 000 7126 sayılı Kanun icabı. 

2 500 7033 ve 7126 sayılı kanunlar icabı. 
800 7126 sayılı Kanun icabı., . 

5 000 7033, 7126 sayılı kanunlar icabı. 

44 055 7033 ve 7126 .sayılı kanunlar icabı, yeniden .«ki
ralanacak binaların kira bedelleri karşılığı. 

16 750 Sümerbankça yünlü kumaşlara yapılan ayarla
ma dolayısiyle. 
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M. Tahsisatın nev'i Lira Artış sebepleri 

10 Daimî vazife harcırahı 

20 Muvakkat vazife harcırahı 

40 Ecnebi memleketler harcı
rahı 

51 Yabancı memleketlere mü
badele suretiyle gönderile
cek idarecilerin yol parala-
riyle geleceklerin her çeşit 
masrafları 

72 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencile
rin her çeşit inceleme mas
rafları 

82 Kaymakamlar devir harcı
rahı 

90 Köy, mahallelerde askerlik 
yoklamasında bulunacak 
nüfus memurları harcırahı 

91 Hudut ve arazi ihtilâfla
rının tetkikine memur he
yetler harcırahı 

92 Nüfus taramalarına me
mur edileceklerin harcı
rahı 

11 Merkez memurları tedavi 
masrafları 

12 Vilâyetler memurları te
davi masrafları 

327 000 7033 ve 7126 sayılı kanunlarla alman kadrolara 
yapılacak yeni tâyinler ve bütün nakil vasıtala
rı ücretlerinde yapılan ayarlama dolayısiyle. 

360 000 7033 ve 7126 sayılı kanurilar icabı kadro fazla
lığı ve bütün nakil vasıtaları ücretlerinde ya
pılan ayarlama dolayısiyle. 

194 000 Döviz primlerindeki fark dolayısiyle. 

50 000 Yabancı memleketlere mübadele suretiyle idare
ci göndermek maksadiyle yeni bir hizmetin kar
şılığı olarak bu maddeye konulmuş olan tahsi
sattan Fransa'ya gidecek kaymakamların har
cırahları ile geleceklerin her çeşit masrafları, 
(Yeni bir tertiptir.) 

24 000 Siyasal Bilgiler Fakültesi 3 ncü sınıf Öğren
cilerinin nazari bilgilerinin tatbikat masrafla
rı (Y. Tr.) 

100 000 Yeni kurulan kazalar ihtiyacı ve nakil vasıtala
rı ücretlerindeki ayarlama dolayısiyle. 

10 000 7033 sayılı Kanun icabı ve nakil vasıtalanndaki 
ayarlama dolayısiyle. 

15 000 Geçen seneki tahsisatın kâfi gelmemesi ve nakil 
vasıtaları ücretlerine yapılan ayarlama dolayı
siyle. 

20 000 Nakil vasıtaları ücretlerine yapılan ayarlama 
dolayısiyle. 

10 000 7126 sayılı Kanun icabı, nakil vasıtaları ücret* 
lerinde vâki ayarlama dolayısiyle. 

80 000 7033 ve 7126 sayılı kanunlar icabı, nakil vası
taları ücretlerinde vâki ayarlama dolayısiyle. 



F. M. Tahsisatın nev'i Lira Artış sebepleri 
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309 11 Vekâlet otomobili işletme 
masrafları 

12 Vekâlet otomobili onarma 
masrafları 

21 Merkez taşıtları işletme 
masrafları 

22 Merkez taşıtları onarma 
masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onar
ma masrafları 

418 Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 15 nci maddesi 
gereğince seçmen kütük 
ve kartlarının düzenlenme 
masrafı 

420 — Dumlupınar Zafer Bayra
mı töreni umumi masraf
ları 

448 — Muhafazasına lüzum kal-
mıyan evrakın imha edil
mesinde çalıştırılacak ko
misyon azalarına ödenecek 
ücretler karşılığı 

451 10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Sivil Müdafaa İdaresi Re

isliği için satınalma, abo
ne, neşriyat ve başka her 
çeşit masraflar 

452 10 Staj için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin 
masrafları 

1 250 Benzin ve motorin fiyatlarında vâki ayarlama 
dolayısiyle. 

1 000 Tamir ihtiyacı için. 

1 500 7126 sayılı Kanun icajoı. 

1 250 Tamir ihtiyacı için. 

142 200 Benzin ve yağ fiyatlıumdaki vâki ayarlama do
layısiyle. 

25 000 Tamîr ihtiyacı için, '[ Z 

100 000 Seçmen kütüklerin'in tetkiki ve 7033 sayılı Ka
nunla kurulan kazalar ihtiyacı için. 

7 000 Geçen seneM tajosisat yetmediğinden yapılan 
ilâve. 

150 000 6696 sayılı Kanun gereğince komisyon üyeleri
ne verilecek ücretler ve iş elbisesi Bedelleri kar
şılığı (bu tertip yenidir) 

2 500 Fiyat artışları dolayısiyle. '• 
18 500 îdare Dergininin kâğıt ve baskı masrafları. 

10 000 7126 sayılı Kanun icabı, yayın propaganda ve 
sair masraflar karşılığı. 

30 000 Döviz primindeki fark dolayısiyle. 



— im — 
P. M. Tahsisatın nev'i 

20 Birleşmiş Milletler Teknik 
yardımından'faydalanarak 
ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah
ları 

453 10 Milletlerarası kurumlara 
katılma payı 

20 Kongre ve konferanslara 
iştirak edecek lerin '. harm-
rah ve masrafları 

476 11 TCursa geleceklerin "'harcı
rahları, günd< ilikleri, mo
torlu vasıta öğrenimi ve 
her çeşit uygulama mas
rafları 

501 Geçen yıl borçla^rı 

M2 10,20 Eski yıl -burçları 

Lira 

Yekûn .3 870 171 

Art^ş sebepleri 

10 000 Döviz primindeki fark dolayısiyle. 

15 027 » 

40 000 » 

» » 

29 800 Nakil vasıtaları ücretlerine yapılan ayarlama 
ve motorlu vasıta öğrenimi dolayısiyle. 

5 000 Tahsisat kâfi gelmediğinden. 

3 777 » » » 

(A/2) cetvelindeki artışın sebepleri 

3827 sayılı Kanun gere
ğince satmalınacak tanıtlar 1 026 000 Makam otomobili, kaymakamlar emrine veril

mek üzere alınacak jeepler ile Sivil Müdafaa 
Teşkilâtı için 1 aded motosiklet karşılığı. 

Tekfin 102*6 000 

1958 bütçesine göre 40 000 lira eksikliğin sebebi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

453 30 Hükümetimizin üyesi biî-
lunduğu Milletlerarası Alı-
•Tali ^Şahsiye Kamisycaıu-* 
nun 1958 yılı (Eylül ayın
da memleketimizde yapa
cağı kongrenin her çeşit 
masraf lan-kargılığı 40 000 Geçen sene bu maddeye konulmuş olan tahsi

sat 1958 yılma münhasır bulunduğundan 1959 
yılı bütçe teklifinde yer almamıştır. 
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Dahiliye Vekâleti 1959' bütçesinin ve cetvellerinin tetkiki münasebetiyle vâki mütalâa ve te* 

mennilerimiz aşağıdaki maddelerde zikir ve arz olunmuştur. 
1. 1958 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesini tetkik eden raportörlerin temenni* mahiyetinde be

lirttikleri hususlardan : 
a) Merkez hizmetlileri arasında bulunan hademe ve bekçi ücretleriyle vali ve kaymakam oda

cılarının ücretlerinin artırılması temenni edilmiş ise de; bütçe tasarrufu dolayısiyle ancak cüzi 
bir miktarının ücretlerine cüzi bir zam yapılabildiği müşahede edilmiştir. 

b) (E) cetvelindeki kaymakamlık kursu konferans ücreti temenniye uygun şekilde faslı mah
susuna konulmuştur. 

c) (L) cetvelinde mevkuf tutulan ve fiilî kadroya-alınması geçen yıl bütçesinde raportörler 
tarafından temenni edilen 156 aded nahiye tahrirat kâtibi kadrosunun bu yıl da bütçe tasarrufu 
dolayısiyle li'bere edilemediği müşalhede edilmiştir. 

ç) Tam teşekküllü nahiye mevzuunda geçen yıl izhar edilen temenninin de eleman noksanlığı 
dolayısiyle tahakkuk edemediği.bu yıl da müşahede olunmuştur. 

d) Kaymakamlar emrine birer motorlu vasıta verilmesi hususundaki temenniye uygun olarak 
bu yıl bütçesine 1 026 000 lira gibi bir ödenek konulduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

e) Kaymakam ihtiyacını karşılamak için Siyasal Bilgiler Fakültesindeki burslu talebe adedi
nin tezyidi hususundaki temenniye uygun olarak her sene 20 talebe alınması mûtat iken bu- yıl bu 
miktarın 45 e çıkarıldığı memnuniyetle müşahede olunmuştur. 

2. Tetkikatımız sırasında 120 kaymakam ve 200 kadar nahiye müdürlüğünün münhal olduğu 
görülmüştür. înhilâl sebepleri arasında yeni kaza ve nahiyelerin ihdası ile meslekin ePan maddi 
imkânları içinde rağbeti celbedecek derecede cazip olmayışı ve nahiye müdürü ve kaymakam ola
cakların kanuna mahsusuna göre tâbi olacakları kurslarda Harcırah Kanununun 37 nci maddesi 
muvacehesinde kendilerine ödenecek yevmiyelerin 4 lira gibi gayet cüzi bir meblâğı geçememesi 
ve dolayısiyle yerlerinden ayrılıp merkezdeki kursta bu miktarla iaşe ve ibatelerini* tmein edeme
meleri kursa iştirak arzularını kırmakta olduğundan bu mâni sebebin izalesinin gerektiği kana
atindeyiz. 

3. 30 küsur sene evvel yapılmış olan tahriri nüfusa göre tanzim edilmiş bulunan nüfus kuyu
datının ahvali şahsiye hukukiyle doğrudan doğruya ilgili bulunması hasebiyle kütüklerdeki ka
yıtların halen ihtiyaca cevap veremiyecek durumda oldukları için bunların yeni metotlarla tanzi
mini sağlıyacak bir nüfus tahriri kanununun bir an evvel Meclise sevkı temenniye şayan görül- # 

müştür,. 
4. Özel idere ve belediyelerin kendilerine mevdu vazaifi yerine getirmekte bilhassa gelir kay

naklarının kifayetsizliği dolayısiyle müşkülât çekmekte oldukları hepimizce malûmdur. Bu mü
esseselerin gelir kaynaklarını artırmak için gerekli kanunların bir an evvel Meclise getirilmesi şa
yanı temenni görülmüştür. 

5. 202 nci faslın 12 nci maddesindeki tahsisata 7033 sayılı Kanunla kurulacak 17 kazanın 
hademe kadrosu tutarı konulduğu halde (D) cetveline baskı hatası olarak 100 lira ücretli 17 aded 
kaza hademe kadrosu ilâve edilmemiş olduğundan bu noksanlığın tamamlanması lâzmıgelmek-
tedir. 

6. 450 nci fasla vekâlet bütçesinin hazırlıkları yapıldığı sırada Siyasal Bilgiler Fakülte
si Dekanlığından alman malûmata nazaran 145 öğrenci burslarını karşılamak üzere tahsisat 
konulmuştur. Bilâhara 1958 - 1959 ders yılının başlaması üzerine adı geçen Dekanlıktan alı
nan malûmata nazaran 1 nci sınıfa 45 öğrenci alındığı ve sınıflarını geçmek suretiyle bâzı 
öğrencilerin de burs hakkını kazandığı anlaşıldığından bütçeye konulmuş olan tahsisatın 
kifayet etmiyeceği anlaşılmaktadır. Bu fasla 192 öğrenci ile yeniden burs hakkını kazanması 
muhtemel öğrenciler için 100 150 liranın ilâvesi icabetmektedir. 

7. 452 nci faslın 10 ncu maddesinde 1959yılı bütçesi için 45 000 lira tahsisat konuldu
ğu görülmüştür, 1958 yılı bütçesinde bu tertibe 15 000 lira tahsisat konulmuştu. Buna nazaran 
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bu defa konulmuş olan 30 000 lira fazla tahsisat döviz primindeki farkı karşılamaktadır. 
1959 bütçe yılında Avrupa ve Amerika'dan dönecek olan kaymakamlarla gidecek olan kay
makamların ihtiyaçlarının bu tahsisattan karşılanması mümkün olamıyacağı anlaşıldığından bu 
tertibe de 40 000 liranın ilâvesi gerekmektedir. 

Netice itibariyle mevcut kanunlara ve hizmet icaplarına göre mevcut imkânlar da nazarı 
itibara alınmak suretiyle hazırlanmış bulunan 1959 Dahiliye Vekâleti bütçesinin yukarda arz 
olunan temenni ve ilâvelerle birlikte kabul olunmasını yüksek komisyonun tasviplerine saygı
larımızla arz ederiz. 

Ankara Mebusu Hakkâri Mebusu istanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
Avni Doğan Ü. Seven N. Kırşan t. Sevel 

(bulunamadı) 

Konya Mebusu 
M. Bağnaçık 
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1959 yılı için* 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Dahiliye V< 

Tahsisatın nev'i 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

>kâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

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 

11 Merkez memurları maaşı 2 167 925 2 314 975 2 314 975 
12 Vilâyetler memurları maaşı 26 087 550 26 811 900 26 811 900 
21 Merkez memurları açık maaşı 7 437 7 437 7 437 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 42 500 42 500 42 500 

Fasıl yekûnu 28 305 412 29 176 812 29 176 812 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 251600 310 250 310 250 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 622 525 2 901 475 3 370 250 

Fasıl yekûnu 2 874 125 3 211 725 3 680 500 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 67 150 67 150 67 150 

H - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

11 

12 

21 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

56 040 

1 317 000 

7 000 

60 000 

1 423 000 

T*m 

60 000 

1 423 000 

7 500 
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F. M. 

22 

31 

32 

40 

— Dahiliye Vekâteti 

Tahsisatın nev'i 

Vilayetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ! 

tahsisatı 
Lira 

144 000 

2 000 

25 000 
59 322 

1 610 362 

1959 yü: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

150 000 

3 000 

30 000 
62 500 

1 736 000 

L içm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

150 000 

3 000 

30 000 
62 500 

1 736 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 

t yapılacak ödemeler 1 214 345 1 308 905 1 327 105 
210 Temsil tahsisatı 1 470 800 1 491 700 1 491 700 
228 Kaymakamlık ve meslek kurs

larında verilecek konferans üc
retleri 5 000 5 750 5 750 

301 

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 

35 550 194 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
25 000 
38 836 

98836 

37 001 042 

22 500 
22 000 
18 750 
30 000 
25 000 
68,000 

186 250 

37 488 017 

22 500 
22 000 
18 750 
30 000 
25 000 
68 000 

186 250 
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10 
20 
30 
40 
50 
60 

Dahiliye 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma • 
Isıtma 

Vekâleti 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

157 500 
240 080 
140 000 
92 500 
82 500 

375 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

, 315 000 
250 000 
180 000 
180 000 
85 000 

511 500 

-129 — 
ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

315 000 
250 000 
180 000 
180 000 
85 000 

511 500 

303 

304 

305 
306 
307 

10 
20 
30 
40 
51 

72 

81 
82 

Fasıl yekûnu 1 087 500 1 521 5O0 , 1 521 500 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

75 000 115 000 115 000 

85 000 90 000 90 000 

retleri 
Merkez teelfon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 

Giyecekler 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

455 000 
51 700 

150 000 

741 700 

380 945 

28 680 

413 000 
120 000 
500 000 
97 000 

457 500 
52 500 

155 000 

755 000 

425 000 

45 430 

740 000 
480 000 
500 000 
291 000 

457 500 
52 500 

155 000 

755 000 

425 000 

15 430 

740 000 
480 000 
500 000 
291 000 

Yabancı memleketlere müba
dele suretiyle gönderilecek ida
recilerin yol paraları ile gele
ceklerin her çeşit masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilerin her 
çeşit inceleme masraflar! 
Valiler devir harcırahı 
Kaymakamlar devir harcırahı 

0 50 000 50 000 

0 
81 200 

312 000 

24 000 
81 200 • 

412 000 

24 000 
81 200 

412 000 
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Dahiliye Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

83 5005 sayılı Kanun gergince 
nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafları 

ı 
84 Nüfus müdürleri devir harcı

rahı 
90 1111 sayılı Kanunun 15 nci ve 

2850 sayılı Kanunun 16 nci 
maddeleri gereğince köy ve 
mahallelerde yapılacak asker
lik yoklamasında bulunacak 
nüfus memurları harcırahı 

91 Vilâyet, kâza, nahiye ve köyler 
arasında mevcut hudut ve arazi 
ihtilâflarını mahallinde tetkik 
ve halletmeye memur heyetler 
harcırahı 

92 6652 sayılı Kanunun 5 nci mad_ 
desi gereğince nüfus tarama
larına memur edileceklerin 
harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4^98 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları., 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira ~ 

451 200 451 200 451 200 

16 000 16 000 16 000 

90 000 100 000 100 000 

60 000 75 000 75 000 

100 000 120 000 120 000 
2240400 3 340 400 3340400 

12 000 22 000 22 000 
80 000 160 000 160 000 
92 000 182 000 182 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 

287 800 

3 750 
3 000 
3 500 
3 750 

430 000 

3 750 
3 000 
3 500 
3 750 

430 000 



Dahiliye Vekâleti _ 131 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira İrira Lira 

Vilâyetler aşıtları onarma 
masrafları 50 000 75 000 75 000 

Fasıl yekûnu 346 800 519 000 519 000 

Üçüncü kısım yekûnu 5 091 861 7 089 580 7 089 580 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Yabancı ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değiştirilme
si için toplanacak komisyon 
azalarına verilecek ücret 23 700 23 700 23 700 
Nüfus işleri 
Nüfus defter ve kâğıtlarının 
satmalına, bastırma, ciltlet
me, onarma ve sevk masrafları 
ve nüfus kayıtlarının yeni def
terlere geçirilmesi için verile
cek ücretler 300 000 300 000 300 000 
Nüfus yazımı masrafları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 310 000 310 000 310 000 

Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nci maddesi gereğin
ce seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masrafları 100 000 200 000 200 000 
Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 8 000 15 000 15 000 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşkil edile
cek komisyon azalarına veri
lecek ücretler ve bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 0 150 000 150 000 
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Dahiliye Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1959 yıh için 
nükümctço Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 190 250 190 250 " 246 350 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Sivil Müdafaa İdaresi Reisliği 

için satmalma, abone, neşriyat 
ve başka her'çeşit masraflar 0 10 000 10 0C0 

7 500 
34 500 

10 000 
53 000 

10 000 
53 000 

Fasıl yekûnu 42 000 73 000 73 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre jiaj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları^ le 
başka her çeşit masrafları 15 000 45 000 45 000 

20 Staj için Birleşmiş Milletler 
teknik yardımından faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 5 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 20 000 60 000 60 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurumlara ka
tılma payı 4 830 19 857 19 857 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 20 000 60 000 60 000 

0 Hükümetimizin üyesi bulun
duğu Milletlerarası Ahvali 
Şahsiye Komisyonunun 1958 
yılı Eylül ayında memleketi
mizde yapacağı kongrenin her 
çeşit masrafları karşılığı 40 000 0 0 

Fasıl yekûnu 64 830 79 857 79 857 



Dahiliye Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

— îââ — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 
Kursa gelecek memurların har
cırahları, gündelikleri, incele
me gezileri harcırahları, mo
torlu vasıta öğrenimi ve her 
çeşit uygulama masrafları 
Ders notlarının yazdırma, ço
ğaltma 'masraflariyle imtihan 
ve sair yönetim masrafları 

158 200 

10 000 

Fasıl yekûnu 168 200 

188 000 

10 000 

198 0C0 

188 000 

10 Ö00 

im ooo 
Dördüncü kısım yekûnu 926 980 1 299 807 1 355 907 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

40 000 45 000 45 000 

66 268 
8 955 

75 223 

115 223 

70 000 
9 000 

79 000 

124 000 

70 000 
9 000 

79 000 

124 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

12 000 
35 550 194 
5 091 861 

926 980 
115 223 

12 000 
37 001 042 
7 089 580 
1 299 807 

124 000 

12 000 
37 488 017 
7 089 5C0 
1 355 907 

124 000 

UMUMÎ YEKÛN 41 696 258 45 526 429 46 069 504 



Daniıiye veKaletı 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine) O 1 026 000 O 
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Rapor 
27 . XII. 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tarafımızdan tetkik olunan; Emniyet Umum Müdürlüğü 1959 bütçe lâyihası umumi yekûnu 1958 
yılına nazaran 15 973 829 lira fazlasiyle 107 195 336 liradır. 

Geçen yıla göre 550 000 liralık bir indirme yapılmış bulunduğu cihetle fazlalık sütunundaki mik
tar 16 522 829 lira olarak görünmektedir. 

Bu miktar fazlalığın; 9 907 829 lirası (A / l ) , 6 615 000 lirası da (A/2) eetvelindeir. 
Her iki cetvelde görülen fazlalığın sebepleri aşağıda sırasiyle arz olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i Miktarı Artış sebebi 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı 2 577 200 

202 12 Vilâyetler hizmetlileri 

206 12 Vilâyetler çocuk zammı 
% 40 Yakacak zammı 

209 Emekli keseneği 

212 Er tayın bedeli 

213 Fazla mesai ücreti 
301 10 Merkez kırtasiye 

30 Merkez demirbaş 
40 Merkez öteberi 

302 10 Vilâyetler kırtasiye 
20 Vilâyetler döşeme 

30 Vilâyetler demirbaş 

40 Vilâyetler öteberi 

50 Vilâyetler aydınlatma 

60 Isıtma 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

304 22 Vilâyetler telefon masraf
ları 

76 500 

Kadroya yeniden ilâve olunacak 750 memur kad
rosunun maaş ve beş tahsisatı 

Millî Müdafaadan alman iki yüz at için 150 lira 
aylık ücretli 80 seyis kadrosunun yıllık ücret ve 
beş tahsisatı 

180 000 İlâve 750 memur kadrosu dolayısiyle 
10 000 İlâve 750 memur kadrosu dolayısiyle 

145 536 İlâve 750 memur kadrosu dolayısiyle^ 

225 000 İlâve 750 memur kadrosu dolayısiyle 

675 000 İlâve 750 memur kadrosu dolayısiyle 

12 000 Kambiyo pirimiyle ilgili olarak fiyat artışından 
2 956 Kambiyo pirimiyle ilgili olarak fiyat artışından 
8 000 Fiyat artışından 

85 000 Kambiyo primiyle ilgili olarak fiyat artışından 
50 000 İnşaatı ikmal edilmiş bulunan İstanbul Kumka-

pı'daki alt kısmı garaj, üst katları hazır kuvvet, 
motorlu vasıtalar ve Kumkapı Komiserliğine tah
sis edilmiş bulunan binanın sade ve zaruri mef
ruşatı için 

200 000 750 kadro dolayısiyle temind zaruri karyola ve 
battaniye temini için 

50 000 Artan su ve diğer madde ve malzeme fiyatları 
ve bilhassa karşlıksız borç devretmemesi için. 

50 000 .Geçen yıllar tatbikatına göre karşılıksız borç 
devretmemek ve fiyat değişikliği dolayısiyle. 

#100 000 Yakacak maddeleri fiyatlarındaki değişiklikten. 

42 000 Kambiyo pirimiyle ilgili olarak fiyat artışından. 

Geçen yıllar tatbikatına göre kargılıksız borç 
200 000 devretmemesini teminen. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Miktarı Artış sebebi 

305 Kira bedeli 

307 10 Daimî vazife harcırahı 

20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler vazife harcırahı 
40 Yabancı memleketler yol

luğu 
50 Ecnebi uzmanlar masrafı 

308 11,12 Tedavi masrafları 

309 21,32 Taşıt masrafları 

405 Binek hayvanları y»m ve 
/ diğer masrafları 

406 Haber alma 

410 10 Giyecekler 

20 Silâh, cephane 

416 10 Okullar, iaşe 

12 Okullar idare 

417 Yollama masrafları 

451 10 Yayın masrafları 

452 10,20 Staj masrafları 

453 10,40 Milletlerarası münasebet
lerin gerektirdiği masraf
lar 

30 000 Teşkilât işgalindeki binalardan nakil zaruretin
den. 

385 000 M«mur kadrosu ve muayyen tarifeli vasıta üc
retleri artıştan. 

70 000 Muayyen tarifeli vasıta ücretlerindeki artıştan. 
23 000 » » » » » 

55 000 Kambiyo pirimi icabı olarak. 
50 000 Anlaşma icabı mevcut dört Amerikalı müşavi

rin harcırah ve diğer masrafları karşılığı öden
mesi icabeden miktar. 

152 000 Kambiyo pirimiyle ilgili olarak ilâç fiyatlarında 
ve muayyen tarifeli vasıta ücretlerindeki artış
tan. 

1 060 950 Akar yakıt maddeleri fiyatlarında ve yedek 
parça bedellerindeki pirimle ilgili artış ve va
sıta adedindeki farktan. 

351 000 Millî Müdafaadan alman 200 atın yıllık umumi 
masrafları. 

646 500 Yabancı ideolojilerle mücadele mevzuunun bu 
günkü ehemmiyeti, uyuşturucu, madde kaçakçı
lığı ile mücadele için teşkil edilen narkotik bü
roların masrafları, haber almanın önemi dola-
yısiyle. 

1 001 787 Sümerbank kumaş fiyatlarındaki artış ve 750 
kadro ilâvesinden. 

400 000 750 memura alınacak tabanca ve mermi fiyatla
rındaki artıştan. 

760 000 750 yeni kadro ile birlikte alınacak talebe adedi, 
yeniden ihya edilen polis koleji ve yiyecek mad
delerindeki fiyat değişikliğinden. 

50 000 Kolejin ihyası, kömür, su ve diğer madde ve 
malzeme fiyatlarındaki artıştan. 

18 800 Muayyen tarifeli vasıta ücretlerindeki artıştan. 

1 000 Gazete fiyatlarındaki farktan. 

96 000 Kambiyo primi dolayısiyle. 

34 500 Kambiyo primi dolayısiyle. 
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455 Prevantoryum ve revir 
umumi masrafları 

701 Bina onarma 

751 30 Trafik Kanununun gerek
tirdiği masraflar 

40 Binek hayvanları satmal
ına bedeli 

ICA yardımmdan temin 
olunacak çeşitli vasıta 
madd^ve malzeme karşı
lığı 

Motorlu vasıta mubayaası 
için (Maliye bütçesine) 

33 100 İlâç, kömür, su ve yiyecek maddelerindeki ar
tıştan. 

500 000 İkmal olunacaklarla tamiri zaruri binalar için. 

50 000 Kanunun bütün yurtta tatbiki dolayısiyle ihtiyari 
zaruri çeşitli masraflar için. 

65 000 Millî Müdafaadan tesellüm edilecek 130 at ve 
teçhizat bedeli olarak. 

5 400 000 I C A yardımından temin Solunacak vasıta ve 
malzeme karşılığının Merkez Bankasına öden
mesini teminen. 

600 000 Sipariş verilmiş ve kısmen gelmiş bulunan Devlet 
i Malzeme Ofisi elinde mevcut vasıtalar için. 

Yekûn 16 522 829 

Bütçe ve cetvellerin tetkiki münasebetiyle vâki mütalâa ve temennilerimiz aşağıdaki mad« 
delerde zikir ve arz olunur. 

1. Yukarda müfredat ve kısaca sebepleri mevcut 16 522 829 liralık fazlalığın 5 281 323 
lirasının yeni bir kanunla kadroya 750 memur kadrosunun ilâvesinden, 5 841 606 lirasının ta
rife ve kambiyo primiyle ilgili olarak fiyat tahavvülâtmdan mütevellit zaruri idare masraf
larına inhisar ettirildiği müşahede olunmuştur. 

Milletlerin dış emniyetinin iç emniyetine sıkı sıkıya bağlı bulunduğu izahtan varestedir. 
Bu bakımdan hayati mahiyet arz eden iç emniyetin ahenk ve intizamının temin ve ida

mesinin mevdu bulunduğu polisin modern vasıtalarla teçhiz ve takviyesine matuf çalışmalar 
memnuniyetle müşahede olunmuş ve 1959 yılı için temin olunan İCA yardımından alınacak 
vasıta, madde ve malzeme kargılığı Merkez Bankasına ödenmek üzere yeniden numara alacak 
tertibe topluca teklif olunan 5 400 000 liralık tahsisat; ihtiyaca nispetle az da olsa takdirle 
kayda değer görülmüştür. 

2. 1958 bütçesini tetkik eden raportörlerin temenni mahiyetinde kaydettikleri; her 
kazada polis teşkilâtının kurulması hususunun yeni bir kanunla 3 yılda alınacak 3225 memur kad
rosu ile tahakkuk yoluna girmiş bulunduğu, 

3. Polisin arzu edilen vasıfları haiz olarak yetiştirilmesini temin maksadiyle polis kole
jinin yeniden açılmış ve mevcut iki öğretim müessesesine ilâveten Kayseri'de bir üçüncüsünün 
açılması hazırlıklarının ikmal olunduğu ve moral eğtimine imkânlarının vüsati dâhilinde ça
lışılmakta bulunduğu memnuniyetle tesbit olunmuştur. 



— 189 — 
4. Meslekin cazip bir hale ulaşması yönünden yeni bâzı tedbirlere lüzum olduğu müta-

lâasmdayız. Bu cümleden olarak; 
A) Merkez ve taşrada memurlara lojman temini veya lojman tazminatı verilmesi. 
B) Faal hizmetlerde çalışanlara fazla çalışılan saatler için aynca prim ödenmesi usulünün 

ihdası. 
Netice olarak yukarda arz olunduğu şekilde kanunlara hizmet icaplarına ve mevcut imkân

lara göre âzami tasarrufla hazırlanmış olan Emniyet Umum Müdürlüğü 1959 bütçe lâyihası
nın mütalâa ve temennilerimiz de nazarı itibara alınmak suretiyle aynen kabulünü yüksek 
komisyonun tasvibine saygı ile arz ederiz. 27 . XI I . 1958 

Ankara Mebusu Hakkâri Mebusu istanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
Avni Doğan Ü. Seven N. Kır§an î. Sevel 

(Bulunamadı) 

Konya Mebusu 
M. Bağrıaçık 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
nükümctçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

203 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 

2 350 000 2 350 000 2 350 000 
51 052 450 53 629 650 53 629 650 

1 

6 250 

1 

6 250 

1 

6 250 

Fasıl yekûnu 53 408 701 55 985 901 55 985 901 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

72 250 
2 234 650 

72 250 
2 311 150 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 18 501 16 501 

72 250 
2 311 150 

Fasıl yekûnu 2 306 900 2 283 400 2 383 400 

16 501 

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 y ar
dımı 

85 000 

2 560 800 

6 000 

200 000 

2 640 

85 000 

2 740 800 

6 000 

200 000 

. 2 640 

. 85 000 

2 740 800 

6 000 

200 000 

2 640 

/ 
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F. M. 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm 
dimi 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
45 000 

2 919 440 

1959 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
55 000 

3 109 440 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

20 000 
55 OCO 

3 109 440 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
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 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 

228 Konferans ücreti 

30 000 30 000 30 000 

3 006 000 3 151 536 3 151 536 

3 607 500 3 832 500 3 832 500 

10 372 560 11 047 560 11 047 560 

50 000 
9 750 

30 000 
9 750 

30 000 
9 750 

İkinci kısım yekûnu 75 707 353 79 596 589 79 596 589 

301 

Üçüncü ktsvm - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 12 000 24 000 24 000 



— 142 — Emniyet U. M. 

F. 

302 

303 
304 

M. 

20 
30 
40 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

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 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 500 
6 500 
8 000 

31 000 

85 000 
65 000 

168 000 
125 000 
260 000 
240 000 

943 000 

85 000 

75 000 

250 000 
60 000 

400 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 500 
9 456 

16 000 

53 956 

170 000 
115 000 
368 000 
175 000 
310 000 
340 000 

1 478 000 

127 000 

75 000 

250 000 
60 000 

600 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 500 
9 456 

16 000 

53 956 

170 000 
115 000 
368 000 
175 000 
310 000 
340 000 

1 478 000 

127 000 

75 000 

250 000 
60 000 

600 000 

305 
306 
307 

Fasıl yekûnu 785 000 985 000 

Kira bedeli 

10 
20 
30 
40 
50 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimi vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve her çeşit masraf
ları 

685 500 
10 000 

665 000 
125 000 
46 000 
45 000 

100 000 

715 500 
10 000 

1 050 000 
195 000 
69 000 

100 000 

150 000 

985 000 

715 500 
10 000 

1 050 000 
195 000 

69 000 
100 000 

150 000 

Fasıl yekûnu 981 000 1 564 000 1 564 000 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe "Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3201 ye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas 
rafları ve harcırahları 
Merkez - 13 000 25 000 25 000 
Vilâyetler 140 000 280 000 280 000 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları isletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

153 000 

17 500 

8 500 

1 106 050 

316 000 

305 000 

26 250 

12 750 

1 850 000 

620 000 

305 000 

26 250 

12 750 

1 850 000 

620 000 

Fasıl yekûnu 1 448 050 2 509 000 2 509 000 

Üçüncü kısım yekûnu 5 121 550 7 747 456 7 747 456 

Dördüncü kısım - Daire 
'hizmetleri 

Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler için yiye-
cek masraf lan 
Haber alma masrafları 
Giyecek ve teçhizat masrafları 
Giyecekler 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme malzemeleri ve yedek 
parçalar 

Fasıl yekûnu 

229 000 
253 500 

6 363 300 

55 000 

6 418 300 

580 000 
900 000 

7 365 087 

455 000 

7 820 087 

580 000 
900 000 

7 365 087 

455 000 

7 820 087 

i 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

416 Okullar masrafları 
11 Polis memur ve adayları, öğ

rencileri yiyecek ve giyecek
ler masrafları ile harçlık ve 
harcırahları 

12 Yönetim masrafları 
560 000 
185 000 

1 320 000 
235 000 

1 320 000 
235 000 

Fasıl yekûnu 745 000 1 555 000 1 555 000 

417 Yollama masrafları 
11 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 

12 3236 sayılı Kanun gereğince 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe masraflariyle bu işe 
memur edileceklerin zaruri 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 

450 Üaiversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

16 200 25 000 

15 000 25 000 

31 200 50 000 

50 000 50,000 

25 000 

25 000 

50 000 

50 000 

2 500 
1 300 

3 500 
1 300 

3 500 
1 300 

3 800 4 800 4 800 
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M. Tahsisatın nev'i 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Birleşmiş milletler teknik yar
dımından faydalanılarak ecne 
bi memleketlere gönderilecek 
lerin harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

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 Kriminel Polis 
• Komisyonunun yurdumuzda 

yapacağı umumi heyet toplan
tısının her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, ia§e, ilâç ve 
sair umumi masrafları 

. /. . 
Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 

1958 1959 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira ,' Lira Lira 

60 000 120 000 120 000 

36 000 72 000 72 000 

96 000 192 000 , 192 000 

13 500 42 000 42 000 

5 000 11 000 11 000 

1 1 1 

18 502 53 002 53 002 

83 700 116 800 116 800 

7 929 003 11 321 690 11 321 690 

30 000 30 000 30 000 

1 i • 1 



Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928.1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

M. 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

33 000 
1 600 

34 600 

64 600 

* 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

33 000 
'•••"• 1 6 0 0 

34 600 

64 600 

33 000 
1 600 

34 600 

64 600 
Ç j , 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 75 707 353 79 596 589 79 596 589 
Üçüncü kısım yekûnu 5 121 550 7 747 456 7 747 456 
Dördüncü kısım yekûnu 7 929 003 11 321 690 11 321 690 
Beşinci kısım yekûnu 64 600 64 600 64 600 

OTlUMt YEKÛN 88 822*506 98 730 335 98 730 335 



Emniyet 

M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, vasıta 
ve malzemeler 

10 Telli ve telsiz telefonlar ve te-
letipler satınalma masrafları 

20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisle
ri ile makina, ve -malzemenin 
satınalma bedelleri ve bunlara 
ait ner türlü masraflar 

30 6,085 sayıh Karayolları Trafik 
Kanununun gerektirdiği her 
çeşit masraflar 

40 Binek hayvanları satınalma ve 
teçhizat bedelleri 

50 ICA yardımından temin oluna
cak her çeşit vasıta, cihaz, 
madde v% malzemenin karşılık 

f bedeli ve bunlarm nakliye, si
gorta, gümrük ve sair masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine) 

Yatırımlar yekûnu 

M. — U7 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

500 000 1 000 000 1 000 000 

850 000 500 000 500 000 

400 000 200 000 200 000 

150 000 200 000 200 000 

1 65 001 65 001 

0 5 400 000 5 400 000 

1 400 001 6 365 001 6 365 001 

500 000 1 100 000 0 

2 400 001 8 465 001 7 365 001 



\ 
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f 29 . XII . 1958 

Rapor 
Bütçe Encümeni Eeisliğine 

Jandarma Umum Kumandanlığı 1959 yılı bütçe lâyihası ile ekleri tarafımızdan tetkik olundu: 
Bu lâyiha ile teklif olunan tahsisatın 150 957 045 lirası (A/ l ) cetveline 12 974 001 lirası da 

(A/2) cetvelinde gösterilmiş olup tahsisat yekûnu ceman 163 931 046 liraya baliğ olmaktadır. 
1959 yılı için teklif olunan tahsisat 1958 yılı bütçesine nazaran 45 393 722 lira (A/ l ) ! fazlalığı 

4 550 000 lirası (A/2) fazlalığı olmak üzere ceman 49 943 722 lira fazlalık göstermektedir. 
Fazlalık sebepleri bütçe gerekçesinde izah edilmiş .bulunmakla beraber (A/ l ) ve (A/2) cetvelle

rinde görülen artışın ana sebepleri ve miktarları aşağıda sırasiyle arz edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev' 

201 12 Maaş 

203 — Geçici hizmetliler ücreti 

209 — Emekli keseneği 

216 —- İkramiye 

301 10 Merkez kırtasiye 

302 10 Vilâyetler kırtasiye 

20 Vilâyetler döşeme 
30 Vilâyetler demirbaş 
40 Vilâyetler öteberi 

303 — Basılı kâğıt ve defterler 

Artış 
miktarı Sebepleri 

691 923 1959 yılında mezun olacaklarla yeni teşkil edilen 
birlik kadrolarına ilâve edilen 151 subay, 102 
astsubay, 15 harb okulu, 153 askerî lise ve 150 
astsubay talebesiyle 174 uzatmalı er ve 355 ça
vuş, 195 onbaşı, 5 934 erin bir yıllık maaş tuta
rı olarak 618 047 lira ile 1959 yılında bir üst 
dereceye yükseleceklerin maaş farkı tutarı 73 876 
lira olmak züere ceman 691 923 liradan ibarettir. 

5 700 Kumandanlık karargâhında yeni kurulan arşiv 
için bir aded 475 lira ücretli arşiv memurunun 
on iki aylık ücret tutarı. 

67 000 Maaş faslında arz edilen kadro ilâvesinin karşı
lığı % 5,5 emekli keseneği tutarı. 

2 250 19Ş9 yılında 20 senelik hizmet mdüdetini doldu
ran onbaşılar ile terhis olacak erlere verilecek 
ikramiye tutarının farkından ibarettir. 

5 100 Kırtasiye fiyatlarına 
karşılığıdır. 

yapılan yüzde yüz zam 

116 500 Kırtasiye fiyatlarına yapılan zam karşılığı 
108 500 ve yeni teşkil edilen birlikler ihtiyacı 
için 8 000 lira olmak üzere ceman 116 500 lira 

,, konulmuştur. 
15 000 Yeni kurulan birlik ve teşkiller için satın alına-
14 000 cak döşeme, demirbaş ve öteberi masraflarını 
10 600 karşılamak üzere her üç maddeye ceman 39 600 

lira ilâve edilmiştir. 

55 000 Kâğıt fiyatlarına yapılan % 50 zam karşılığı 
47 500 ve yeni teşkil edilen birlikler ihtiyacı kar
şılığı 7 500 lira olmak üzere 55 000 lira ilâve 
edilmiştir. 



— 151 

F. M. Tahsisatın nev'i 
Artış 

miktarı 

306 — Giyecekler 

307 10« D. V. harcırahı 
20 M. V. harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcı

rahı 

308 11 Merkez tedavi masrafları 
ve harcırahları a 

1 

12 Vilâyetler tedavi ' masraf -
- lan ve harcırahları 

309 M Kumandanlık oto. işletmesi 
12 Kumandanlık oto onarımı 
21 Merkez taşıt işletmesi 
22 Merkez taşıt onarımı 
31 Vilâyetler taşıt işletmesi 
32 Vilâyetler taşıt onarımı 
33 Deniz vasıtaları işletme 

masrafı 
34 Deniz vasıtaları onarma 

masrafları 

Sebepleri 

19 403 Sümerbank mamullerine yapılan % 57 zam kar
şılığıdır 

620 000 
220 000 
41 500 

, 20 000 Kara ve deniz nakil vasıtaları fiyatlarına yapılan 
% 50 - 100 zam karşılığı ve yabancı memleketler 
harcırahına kambiyo satış prim farkı/ dölayısiyle 
ceman 901 500 lira ilâve edilmiştir. 

409 10 Tâyinat 

1 000 

15 000 

1 250 
1 250 
8 000 
3 000 

000 000 
788 730 

100 000 

350 000 

23 826 705 

Kara ve deniz nakil vasıtaları fiyatlarının 
% 50 - 100 artışı sebebiyle ilâvte edilmiştir 

Çara ve deniz nakil vasıtaları fiyatlarının 
% 50 - 100 artışı sebebiyle ilâ-v<e edilmiştir 

20 Yem 850 610 

M. M. Vekâletinden verilecek 186 vasıtanın mas» 
raflariyle benzin, yağ ve ithal malı malzeme ile 
yedek parça fiyatlarına yapılan % 40 - 70 zam 
dolayısiyle ceman 2 252 230 lira ilâve edilmiştir 

Sabit binlik erlerinin yiyecek istihkaklarının 40 
liradan 60 liraya yükseltilmesi karşılığı 
10 388 160 lira, toplu birlik eratı ve talebelerin 
yiyecek istihkakları muaddel fiyat farkı karşılığı 
8 576 024 lira, maaş faslında arz edilen kadro 
ihtiyaçları için 4 862 521 lira olmak üzere ceman 
23 826 705 lira ilâve edilmiştir 
M. M. Vekâletinden alınacak 175 ve piyasadan sa-
tmalınacak 75 olmak üzere 250 hayvanın bir yıl
lık yem bedeli karşılığı 272 993 lira. Yem istih
kak muaddellerinin fiyat farkından dolayı 
573 617 lira olmak üzere ceman 850 610 lira ilâ
ve «edilmiştir. 



F. M. Tahsisatın nev'i 

30 Yakacak, aydınlatma ve 
ısıtma 

410 10 Giyecekler 

20, Teçhizat 

30 Muytabiye 

411 Harb gereçleri 
* 

412 Tıbbi ecza ve sağlık mal
zemesi 

,413 Veteriner ecza ve malze
mesi 

414 Taşıma masraf lan 

416 Okullar masrafı 

452 Staj ve tahsil masrafları 

453 Kongre ve konferanslara, 
iştirak edeceklerin harcı
rahları 

476 Kurs masrafları 

Artış 
miktatı Sebepleri 

2 007 050 Yeni kurulan birlikler ihltıiyacı için 465 954 lira. 
Yakacak istihkakı muaddelleri fiyat farkı dola
yısiyle 1 541 496 lira olmak üzere ceman 
2 007 450 lira ilâve edilmiştir. 

6 010 357 Maaş faslında arz edilen kadro ihtiyaçları için 
•1 147 866 lira Sümerbank mamullerinin fiyat
larına yapılan zam dolayısiyle muaddel fiyat 
farkı olarak 4 870 491 lira olmak üzere 
6 018 357 lira ilâve edilmiştir. 

800 000 Kadro ilâvesi dolayısiyle talebe ve er teçhizatı 
karşılığı 351 818 lira er teçhizat) istihkakının 
muaddel İJfiyat farka karşılığı 448 182 lira ol
mak üzere 800 000 lira ilâve edilmiştir. 

79 094 Kadroya ilâve edilen 250 hayvanın muytabiye 
. masrafları 34 610 lira muytabiye istihkak mu
addel fiyat farkı karşılığı 45 084 lira olmak 
üzere 79 694 lira ilâve edilmiştir. 

5 024 000 Güney hudutlarında yapılmakta olan engelle
me ihtiyacı karşılığı. 

430 000 Yeni teşkiller dolayısiyle 100 000 îfra, ilâç %*• 
yatlarına yapılan zam ve kambiyo satış prim 
karşılığı 330 000 lira olmak üzere 430 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

İlâç fiyatlarına yapılan zam ve kambiyo satış 
34 000 prim karşılığı. 

2 025 000 Kara ve deniz nakil vasıtaları fiyatlarına ya
pılan % 75 : 100 zam dolayısiyle. 

71 000 Erlere okuma ve yazma öğretmek için alına
cak malzeme karşılığı. 

12 200 Kambiyo satış prim karşılığı. 

6 000 Kambiyo satış prim karşılığıdır. 

36 500 Kara ve deniz nakil vasıtaları fiyatlarına ya
pılan % 50 : 100 zam karşılığı ilâve edilmiştir. 

A-l fazlalık yekûnu 45 393 722 



— 153 -
Artış 

P. M. Tahsisatın nev'i miktan Sebepleri 
__ _ _ . . 

' ' v *' "" " • Yatırımlar 

751 7029 sayılı Kanun gereğin
ce satınalınacak deniz va
sıtaları " , 4 350 000 Satınalınacak dokuz deniz botu için bu yıl te

diye edilecek 1 750 000 liranın kambiyo satış 
prim farkı karşılığıdır. 

752 Satınalınacak taşıtlar 200 000 Kambiyo satış prim farkı olarak ilâve edilmiş
tir. 

A-2 fazlallk yekûnu 4 550 000 

' Jandarma Umum Kumandanlığı 1959 yılı bütçesinin ve cetvellerinin tetkiki münasebetiyle 
vâki mütalâa ve temennilerimiz aşağıdaki maddelerde beyan ve arz olunmuştur. 

1. 1958 yılı bütçesinin müzakeresi sırasında gerek Bütçe Encümeninde ve gerekse Umumi 
Heyette jandarmanın faaliyetleri hakkındaki vâki tenkid ve temenniler üzerinde durulduğu ve 
bunların imkân nispetinde temin edildiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Bu cümleden olarak kaçakçılığın önlenmesi hususunda hassasiyetle durulduğu görülmüş . v e 
bilhassa Güney hududunda alman tedbir ve tertiplerle kaçakçılık haddi asgariye indirilmiş ve 
böylece millî servetin korunması temin olunmuştur. , 

Keza bu tedbirler sebebiyle, kaçakçılığın deniz yoluna intikaline mâni olunmak gayesiyle, 
yeni idari tedbirlerin alındığı görülmekte ve sahillerimizdeki, küçük kabotajın daha emin\ bir 
rejime bağlandığı da müşahede edilmiştir. 

2. Personel bakımından kadroların noksanlığı ve kaynaklarının mahdudoluşu dölayısiyle su-
\bay, astsubay ve uaztmalı er ikmalindeki güçlükleri benimsiyen Umum Kumandanlık bu konu 
üzerinde de hassasiyetle durmakta olduğu müşahede olunmuştur. 

Bir taraftan bütçe imkânları nispetinde kadrolarını artırmış olmakla beraber jandarma 
meslekini daha cazip bir hale getirmek ve mensuplarını hizmetlerinin icap ve isteklerine uy
gun ve yeter derecede bilgi ile teçhiz etmek maksadiyle, bir Jandarma Harb Okulunun açılması 
derpiş olunduğu ve bunun için hazırlanan, kanun tasarısının vekâletlerin mütalâasına sunul
muş olduğu memnuniyetle görülmüştür. Bu kanunun bir an evvel tahakkukunu temenni ederiz. 

3. Yüksek Meclisin 7029 sayılı Kanunla kabul buyurduğu tahsisatla alınması derpiş olu
nan dokuz aded jandarma sahil1 muhafaza botunun Batı - Almanya'da kâin (Şivers) firmasına 
ihalesi neticelendirilmiştir. 

4. Yine geçen seneki temennilere uyularak jandarma erlerinüı aylık iaşe bedelleri artırılmış 
ve barındırma imkânları üzerinde hassasiyetle durulmuş gayrimüsait bâzı garnizonlar daha 
nuısait yerlere intikal ettirilmiştir. 

5. îstimlâk işlerine, verilen tahsisatın müsaadesi nispetinde devam* edilmekte olduğu ve 
vatandaşların istihkaklarının da zamanında tediye olunduğu ancak 1959 bütçesine konulan 
5 000 000 liralık tahsisatın azlığı dölayısiyle Güney hududtlanndaki, vatandaşlara ait istimlâ
ke tâbi arazinin 1961 yılına kadar peyderpey istimlâk edilebileceği anlaşılmıştır. îstimlâk işi
nin daha kısa bir zamanda bitirilmesi için bu tahsisatın artırılmasını yüksek encümene arz ede
riz. 

/ 
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6. Jandarmada mevcut motorlu vasıtaların yüzde altmışının uzun senelerden beri kullanıl

maları neticesinde, gayrikabili tamir bir hale geldiği ve bu sebepten onarım masraflarının da 
artmakta olduğu müşahede edilmektedir. 

Son senelerde bütçeye konulan yüzer bin liralık tahsisat ile ancak her yıl üç ilâ beş vasıta alı
nabilmekte olduğu, buna mukabil birçok vasıtanın da kullanılmaz bir hale geldiği görülmektedir. 
Jandarma Umum Kumandanlığı mevcut tamirhane ve etelyelerinde * bu vasıtaları tamir etti
rerek âzami derecede faydalanmak imkânlarını sağlamaktadır. Ayrıca ordunun heke ayırdığı ve 
bir çoğunun yedek parçasının dahi bulunmadığı vasıtalardan da istifade etmekte olduğu görülmüş
tür. 

Şüphesizki; bu şekilde motorize bir teşkilâttan verimli bir çalışma beklemek imkânı yoktur. 
Her'gün biraz daha artan yollar ve vasıtalar karşısında jandarmaya verilen emniyet ve asa
yişi temin ve kaçakçılığı önleme vazife ve hizmetleri itibariyle çok faal ve seri hareketli ve 
oynak bir mesai sarf etmesi icabettiği cihetle, bu teşkilâtın diğer Devlet dairelerinden, farklı 
bir karakter taşıdığı da göz önünde tutularak motorlu vasıta seviyesinin yükseltilmesi husu
sunda yüksek encümenin bilgisine arz etmeyi lüzumlu ve zaruri bulmaktayız. 

7. Muhabere hizmetlerine gelince : Yabancı memleketlerdeki, jandarma teşkilâtının her türlü 
modern muhabere cihazlariyle, teçhiz edildikleri bilinen bir hakikattir. Jandarmamızın elin
deki imkânlar ise çok az ve tamemen iptidaidir. 

Bu teşkilâtın muasır memleketler jandarma teşkilâtlarında olduğu gibi, günlük vazife ve hiz
metlerin icaplarına uygun telsiz cihazlariyle teçhizini şayanı temenni görmekteyiz. 

8. Sahillerimizin emniyet ve muhafazası ile kaçakçılığın meni ve takibinde kullanılmak üzere, 
Deniz kuvvetlerinden verilen ve Ege ile Akdeniz'de çalıştırılan biner tonluk iki geminin bir yıldık 
akar yakıt masraflarına karşılık olarak 309 ncu faslın 33 neü maddesine 2 000 000 lira ilâvesiyle 
İni maddenin 2 600 000 lira olarak kabulünü teklif ederiz. 

9. Bütçe tasarısının Maliye Vekâletince tetkik ve kabulünden sonra çay, şeker ve sigara fiyat
larında .yapılan ayarlama dolayısiyle 409 ncu faslın 10 nen maddesindeki tayınat ödeneğine 1 016 923 
lira ilâvesiyle 63 016 923 lira olarak kabulünü teklif ederiz. 

10. (R) cetvelinin TO^nci faslında (Yapı onarımı ve küçük yapılar) için takyidedilen 20 000 
ve 10 000 liralık miktarlardan Jandarma Umum Kumandanlığının da Millî Müdafaa Vekâletinde 
olduğu gibi, bu miktarlark bağlı olmamasını temin için formülde gerekli tadilin yapılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Netice olarak: Kanunlara, hizmet icaplarına ve mevcut imkânlara göre tasarruf kâr bir zihniyetle 
tanzim edildiği anlaşılan 1959 yılı Jandarma Umum Kumandanlığı bütçe lâyihasiyle cetvellerinin 
yukardaki temenni, teklif ve müdafaalarımız nazarı itibara alınmak suretiyle kabulünü Yüksek Ko
misyonun tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

Ankara Mebusu Hakkâri Mebusu istanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
Avni Doğan Übeydullah Seven Nizameüin Kırşan İbrahim. S ev el 

imzada bulunamadı 

*' Konya Mebusu 
Mustafa Bağnaçık . . . . , . , : . ; •> 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen * kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

. . I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez subay, memur ve erat 
maaşı 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
(, erat maaşı 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

28 349 280 29 041 203 29 041 203 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

29 349 280 

55 675 
1 474 325 

1 530 000 

30 041 203 

55 675 
1 474 325 

1 530 000 

30 041 203 

55 675 
1 474 325 

1 530 000 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
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 ast
subayları doğum yardımı 

22 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubayları doğum yardımı 

31 Merkez subay, memur ve ast
subayları ölüm yardımı 

32 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubayları ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

0 5 700 5 700-

,41 040 

1 074 480 

3 600 
1 

95 400 

4 500 

18 000 
80 960 

1 317 980 

41 040 

1 074 480 
* 

3 600 

95 400 

4 500 

18 000 
80 960 

1 317 980 

41 040 

1 074 480 

3 600 

95 400 

4 500 

18 000 
80 960 

1 317 980 
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Tahsisatın nev'i 

K. 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

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 yapı
lacak ödemeler 1 698 985 1 765 985 1 765 085 
Temsil tahsisatı 4 500 4 500 4 500 
Hazarda güven ve asayişin ka-
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 130 000 130 000 130 000 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı görevini» yapmakta ya- j 
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik : 

ramiye 29 600 29 600 29 600 
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 11 250 13 500 13 500 
6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 27 000 27 000 27 000 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecekjemeklik bedeli 17 000 17 000 17 000 

îkinci kısım yekûnu 34 115 595 34 882 468 34 882 468 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 5 100 10 200 10 200 
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M. 

20 
30 
40 

10 
20 
30 
40 

Jandarma ü. 

Tahsisatın nev'i 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

K 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
* 5 000 

4 500 

18 600 

108 500 
60 000 
94 000 

117 000 

379 500 

157 — 
1959 yıb için 

Hükümetçe Encümence x 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 
5 000 
4 500 

23 700 

225 000 
75 000 

108 000 
127 600 

535 600 

4 000 
5 000 
4 500 

23 700 

22# 000 
75 000 

108 000 
127 600 

535 600 

303 
304 

305 
306 
307 

11 

12 

21 
22 

10 
20 
30 
40 

Basılı kâğıt ve defterler 90 000 150 000 150 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 65 000 65 000 65 000 
Vilâyetler posta ve telgraf üc-
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 

• 245 000 
26 000 

135 000 

471 000 

727-189 
33 915 

840 000 
633 000 
83 000 
10 000 

1 566 000 

245 000 
26 000 

135 000 

471 000 

727 189 
53 318 

1 460 000 
853 000 
124 500 
30 000 

2 467 500 

245 000 
26 000 

135 000 

471 000 

727 189 
53 318 

1 460 000 
853 000 
124 500 
30 000 

2 467 500 
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F. M. 

308 

11 
12 

— Jandarma ü. 

Tahsisatın nev'i 

4598 ve 5501 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
35 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 4 000 
50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 38 000 54 000 54 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Kumandanlık otomobili işlet

me masrafları ^ 2 500 3 750 3 750 
12 Kumandanlık otomobili onar

ma masrafları • 2 500 3 750 3 750 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 10 000 18 000 " 18 000 
s22 Merkez taşıtları onarına mas

rafları „ 6 000 9 000 9 000 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 1 640 000 2 640 000 2 640 000 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 811 270 1 600 000 1 600 000 
33 Vilâyetler kara taşıtları ve de

niz muhafaza vasıtaları işlet
me ve kira bedeli 500 000 600 000 2 600 000 

34 Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma masrafları 700 000 1 050 000 1 050 000 

Fasıl yekûnu 3 672 270 5 924 500 7 924 500 

Üçüncü kısmi yekûnu 7 001 474 10 406 807 12 406 807 

Dördüncü hısım - Daire 
* hizmetleri \ 

401 Matbaa masrafları 10 000 10 000 10 000 
405 Motosiklet ve hayvan satmal

ına ve tavizi ve ölenlerin taz-
% mini ile hasara uğrayanların 

tazmini 
10 Satmalına ve taviz 75 000 75 000 75 000 
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#. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

— 159 — 
1959 yıh için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Ordu ve jandarmaya mensup 
f subaylar, üe eratın malı olan 
% hayvanlardan ölen veya öldü

rülenlerin bedelinin tazminine 
dair 1471 ve 5013 sayıiı kanun
lar gereğince yapılacak ödeme
ler ' 31 000 31 000 31 000 

406 
409 

,. 

410 

411 
412 

413 
414 
416 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Fasıl yekûnu 

Haberalma masrafları 
Muayyenat * 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıt
ma 

Fasıl yekûnu 

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 

106 000 

50 000 

38 173 295 
2 749 390 

• 
3 292 550 

44 215 235 

10 981 643 
3 153 000 

420 306 

14 554 949 

1 670 000 

150 000 
16 000 

2 700 00Q 
125 000 

106 000 

50 000 

62 000 000 
3 600 000 

5 300 000 

70 900 000 

17 000 000 
3 953 000 

500 000 

21 453 000 

6 694 000 

580 000 
50 000 

4 725 000 
196 000 

106 000 

50 000 

63 016 923 
3 600 000 

5 300 000 

71 916 923 

17 000 000 
3 953 000 

500 000 

21 453 000 

6 694 000 

580 000 
50 000 

4 725 000 
196 000 

417 Ölen erlerin cenaze masrafları 
ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 

% er ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 15 000 15 000 15 000 

( 
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419 

422 

423 

424 

451 

452 
453 

476 
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10 

20 

10 
20 

Jandarma U. 

Tahsisatın nev'i 

Mahkeme masrafları 
Tanık, sanık ve adlî •müzaheret 
masrafları 
Askerî mahkemeler masrafları 

Fasıl yekûnu 

îşçi Sigortalan Kurumuna 
ödenecek pirim 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 
Yayın masrafları 
Satmallıma vo abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Staj ve tahsil masrafları 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
Kurs masrafları 

K. 
1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 
15 000 

23 000 

44 720 

30 000 

28 000 

LO 500 
5 250 

15 750 

6 100 

5 000 
563 500 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 
15 000 

23 000 

44 720 

30 000 

28 000 

10 500 
5 250 

15 750 

18 300 

11 000 
600 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 000 
15 000 

23 000 

44 720 

30 000 

28 000 

10 500 
5 250 

15 750 
1 

18 300 

11 000 
600 000 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci ktstm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

, Eski yıllar borçlan 
10 1954 - 1957 yıllan borçlan 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

64 328 254 

50 000 

40 000 
28 000 

68 000 

105 549 770 

50 000 

40 000 
28 000 

68 000 

106 566 693 

50 000 

40 000 
28 000 

68 000 

Beşinci kısım yekûnu 118 000 118 000 118 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

34 115 595 34 882 468 34 882 468 
7 001 474 10 406 807 12 406 807 
64 323 254 105 549 770 106 566 693 

118 000 118 000 118 000 

U M U M Î Y E K Û N 105 563 323 150 957 045 153 973 968 

701 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı enarımı ve küçük yapı
lar 1 074 000 1 074 000 1 074 000 

731 
751 

0 

0 

II - Satmalma, yapı, ^esis 
re sermaye tahsisleri 

İstimlâk bedeli 
7029 sayılı Kanun gereğince 
deniz vasıtaları satmalmması 
ve mevcutların tamir ve ıslahı 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine) 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Nafıa bütçesine) 

5 000 000 

1 250 000 

100 000 

1 000 001 

5 000 000 

5 600 000 

300 000 

1 000 001 

5 000 000 

5 600 000 

0 

0 

Yatıranlar yekûnu 8 424 001 12 974 001 11 674 000 





23 - Hariciye Vekâleti 



Rapor 
3 . 1 . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Hariciye Vekâleti 1959 malî yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik olunmuştur. 
Bütçe geçen seneye nazaran 75 925 299 lira bir fazlalık arz etmektedir. Bu fazlalık bellibaşlı 

üç sebepten ileri gelmektedir. 

1. 4 . 8 . 1958 tarihli Türk parası "kıymetini koruma hakkındaki karar gereğince ecnebi 
dövizlere primli kur tatbik edildiğinden dolârm 620 kuruş prim tatbiki ile 902 kuruş üzerinden 
hesabedilmesi neticesinde döviz ile ilgili bilûmum maaş, ücret ve masraf tertiplerinin tatbik olu
nan prim nispetinde yükseltilmesi icabetmiş ve bu esaslara göre bütçe, yatırım kısmı dâhil olmak 
üzere, döviz fiyat farkı olarak 65 804 510 lira artırılmıştır. 

2. Kırtasiye, öteberi, gazete ve sair ihtiyaç maddeleri fiyatlarının memleket dâhilinde ayar
lanması dolayısiyle bütçenin bununla ilgili maddelerine 1 645 750 lira bir zam yapılmıştır. 

3. 1959 yılında yeniden ihdas edilmiş olarak faaliyette bulunacak olan Kıbrıs Hükümet Tem
silciliği, Bangkong, Tiran ve Monrovya büyükelçilikleri hizmetli ücretleri ile bunların kırtasiye, 
döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma ve sair idari masrafları ye geçen yıllardaki tatbi
kata nazaran, kâfi gelmiyen bâzı fasıl ve madde tahsisatları karşılığı olarak 8 920 950 lira ilâve 
edilmiştir. Diğ^r bir ifade ile, geçen yıla nazaran Hariciye Vekâleti bütçesindeki hakiki artış 
8 920 950 liradan ibarettir. Bu miktarın 522 650 lirası Türk parası ile merkezde ödenecek tah
sisat olup geri kalan 8 398 300 liranın primsiz kurla ifadesi 2 616 200 lira tutmaktadır. 

Netice olarak Hariciye Vekâleti 1959 bütçe teklifinin primsiz kurla ifadesi 36 395 937 lira 
olup geçen yıla nazaran 4 358 689 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Bütçenin fasıl ve maddeler itibariyle kayda değer değişiklikleri aşağıda gösterilmiştir : 

Geçen yıla 
nazaran artış 

miktarı 
F. M. Lira Artış sebepleri 

201 12 33 298 810 Yeni döviz fiyatları karşısında hariçteki memurların ellerine dolar üze
rinden bugünkü döviz miktarlarının geçmesi için bilhesap 32 552 842 lira 
ilâve edilmiş ve (L) cetvelinden çıkarılan 2 aded 125 ve 3 aded 35 liralık 
kadroların yeni duruma göre hesabedilen maaş tutarı olarak 745 968 lira keza 
bu tertibe eklenmiştir. 

1.1 68 000 Vekâlette ilâveten kurulan 4 telsiz istasyonu için 4 telsiz memuru ile yeniden 
ilâve edilen ücretli kadro karşılığı olarak. 

12 5 208 850 Bu fazlalık bilhassa kur farkı ve yeni açılan Kıbrıs Türk Temsilciliği ile Bang
kong, Tiran, Liberya Büyük Elçilikleri hizmetlilerinin ücretlerinden husule 
gelmiştir, 

302 5 522 200 Fazlalık yeni ihdas edilen Büyük Elçiliklerin ve geçen senelerde tahsisatı 
kâfi gelmiyen tertiplerin ihtiyaçlarını yeni kurla karşılamak üzere. 

304 1 997 880 Posta, telgraf ve telefon artan ihtiyacını ve yeni sefaretlerin ihtiyaçlarım kar
şılamak üzere, 
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Geçen yıla 
nazaran artış 

miktarı 
M. Lira Artış sebepleri 

307 10 1 142 000 Daimî memuriyet harcırahı kâfi gelmeyip, sene içinde ek ödenek alındığı na
zarı itibara alınarak vekâletçe yapılan tâyin ve nakilleri tamamen karşılamak 
üzere. 

20 2 374 870 Muvakkat memuriyet harcırahı faslında en mühim ihtiyacı teşkil eden kurye 
servisinin aksamadan yürütülmesi zarureti ve sene içinde ek tahsisat alınmış 
olduğu bu tertibe ve döviz ve taşıt fiyatlarındaki artış nazara alınmasından. 

448 75 000 imha edilecek evrak masrafları karşılığı olarak yeniden bir fasıl açılmış ve 
75 000 lira tahsisat konulmuştur. 

453 20 16 134 140 Kur farkından. 

459 — 

461 20 

701 — 

735 — 

3 500 000 Kur farkından. 

100 000 Bağdad Paktı Daimî Sekreterliğinin Ankara'ya nakli dolayısiyle yeniden açı
lan bu tertibe Sekreterliğin yerleşme ve sair masraflarını karşılamak üzere 
100 000 lira konulmuştur. 

791 400 Bu fazlalık senelerden beri kapalı bulunan ve mülkiyeti devletimize ait bu
lunan Tiran Büyük Elçiliğinin.ihyası için gerekli tamir masraflarından. 

1 925 000 Kıbrıs Temsilciliği, Kabil ve Tunus Büyük Elçilikleri binalarının inşaatı 
1960 yılında ikmal edileceği nazara alınarak gerekli inşaat tahsisatının % 50 
si olarak bütçeye konulmı ştur. 

753 — 850 000 Orta - Şark ve Kıbrıs hâdiseleri ve siyasi faaliyetlerin fevkalâde artması 
karşısında haber alma bakımından çok büyük istifade edilmiş bulunan 
telsiz cihazlarının daha sür'atli ve verimli çalışmalarnı teminen alınacak 
olan 20 aded Teletyp makinası ile 4 aded telsiz cihazının masraflarım karşı
lamak üzere. 

Tekliflerimiz : 
1. 1959 yılı Hariciye bütçesinin 453 ncü faslının 10 ncu maddesine 3 162 204 lira ilâvesiui 

zaruri bulmaktayız. Filhakika Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa iktisadi İş Birliği ve 
NATO gibi beynelmilel teşekküllere katılma pazarımız bütçenin ihzarı sırasında katı olarak ma
lûm olmadığından geçen seneki miktarlara göre hesabedilmiş ve kati rakamları ancak bütçeyi 
tetkikimiz esnasında belli olduğundan mevcut taahhüdümüz gereğince Hükümetimizce bu miktar1» 
ödenmesi icap etmektedir. 

2. Yine 453 ncü faslın 21 nci maddesine konulan 381 O'OO liralık tahsisatın Cumhurbaşkanı
mızın italya ve muhtemelen Kore'ye Başvekilimizin de ispanya'ya yapacakları mutasavver bulunmı 
seyahatler masraflarını karşılamaya yetmiyeceğini bu itibarla bu maddeye daha bir miktar tahsis.it 
ilâvesi doğru olur. 

Mütalâalarımız : 
. 1. Hariciye Vekâletimizin geçen yılki temnınimize uyarak günün politik şartlarının icabet-

tirdiği çeşitli faaliyetleri idame ettirebilecek bir seviyeye erişmek gayesiyle personel bakımın
dan gerekli tedbirleri almaya tevessül etmesini ve bunun için hazırlanan kanun tasarısının Yük
sek Meclise sevk etmiş olmasını memnuniyetle karşılarız. 

http://tahsis.it
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2. Hariciye meslek memurlarının merkezde istihdam edildikleri zaman almakta oldukları kadro 

maaşlariyle mesleklerinin icabatım yerine getirmekte büyük müşküllerle karşılaştıklarını geçen yılki 
raporumuzda işaret etmiştik. Bu mahzuru izale edecek tedbirlerin alınması için geçen yıl ileri sür
düğümüz temennimizi aynen muhafaza ediyoruz. 

3. Dış politikamızla ilgili faaliyetlerimize dair umumi efkârı tenvir etmek, Elçilikler arasındaki 
haber koordinasyonunu sağlamak ve dünya matbuatında dış politikamızla ilgili neşriyatı takibetmek 
maksadiyle Vekâlet bünyesinde bir (Enformasyon Dairesi Umum Müdürlüğü) nün kurulmuş olmasını 
memnuniyetle karşılarız. 

4. Dış memleketlerdeki Türk kültürünün korunması mevzuunda son yıllardaki siyasi inkişafla
rın gerektirdiği seviyede bir tahsisat konulmamış bulunması hakkında geçen yılki görüşümüzü ma
alesef bu yıl da tekrarlamak durumundayız. 

1959 yılı Hariciye Vekâleti bütçesinin teklif ettiğimiz tadillerle kabulünü encümenin yüksek tas
viplerine arz ederiz. 

Trabzon Mebusu Balıkesir Mebusu 
İsmail Şener Halûk Tûmırtas 

Ankara Mebusu 
ttyas Seçicin 



M. 

Hariciye Vekâleti 
1958 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

_ . 107 ~ 
1959 yılı iğin 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci Ktsım - Tahsisat ve . V ". 
benzeri Özlük haklar ** 

Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

11 
12 

21 

11 
12 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısm - Personel 
masraflara 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetliler ücreti 
Ecnebi memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Fasü yekûnu 

12 000 

1 418 Ö87 

10 092 690 
1 

11 511 678 

587 875 

2 150 000 

2 737 875 
— " '1 f, ü . ı 'T . 1 

12 000 

1 397 825 

43 391 500 
1 

44 789 826 

655 875 

7 358 850 

8 014 725 
I T ,,!,"„; in',"jit.ıa 

12 000 

1 647 825 

46 141 500 
1 

47 789 826 

655 875 

7 358 850 

8 014 725 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 172 125 172 m 172 1© 

TT - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

20 000 

17 000 

2 000 

20 000 

17 000 

2000 

20 000 

17 000 

2000 



Ecnebi 
murlar 
Merkez 
dimi 
Ecnebi 
murlar 

Hariciye 

• 

Tahsisatın nev'i 

memleketlerdeki me-
doğum yardımı 
memurları ölüm yar-

memleketlerdeki me-
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Vekâleti 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

2 000 

2 000 

45 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

2 000 

2 000 

45 000 

2 000 

2 000 

2 000 

45 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 5 000 5 000 5 000 

»• 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve umumi masrafları 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
terler 
Döşeme 
Demirbaş 

184 800 
3 000 

14 659 478 

25 000 
65 000 
20 000 
30 000 

30 0000 
37 700 

207 700 
1 

70 000 
750 000 
120 000 

189 700 
3 000 

53 218 876 

50 000 
65 000 
25 000 
60 000 
40 000 
39 700 

279 700 

344 445 
1 535 ^00 

866 ÖOO 

214 700 
3 000 

56 243 876 

50 000 
65 000 
25 000 
60 000 
40 000 
39 700 

279 700 

344 445 
1 535 200 

866 500 
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F. 

% 

303 
304 

M. 

40 
50 
60 
70 
81 
82 
83 
91 
92 

11 

12 

21 

Tahsisatın nev'i 

öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme masrafları 
Taşıtlar onarma masrafları 
Taşıtlar satmalına masrafları 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Fasıl yekûna 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın her türlü haberleşme mas
rafları 
Merkez telefon masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

245 000 
145 000 
240 000 
105 000 
65 000 
25 000 
50 000 

450 000 
40 000 

2 305 000 

30 000 

. 330 000 

430 000 
50 000 

1959 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 022 890 
592 865 
799 260 
354 840 
223 272 
79 568 

323 260 
1 553 490 

131 610 

7 827 200 

45 000 

1 193 000 

1 539 880 
75 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 022 890 
592 865 
799 26b 
354 840 
223 272 
79 568 

323 260 
1 553 4S0 

131 610 

7 827 200 

45 000 

1 193 000 

1 539 880 
75 000 

305 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle beledi-

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Ecnebi memleketler 

5 000 
25 000 

10 000 
80 250 

Fasıl yekûnu 810 000 2 807 880 2 807 880 

306 
307 

10 
20 

ye vergi ve resimleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1 400 000 
32 000 

300 000 
650 000 

950 000 

3 928 300 
64 O00 

1 442 000 
3 024 870 

4 466 870 

3 928 300 
64 000 

• 1 442 000 
3 024 870 

4 466 870 

10 000 
80 250 

Fasıl yekûnu 30 000 90 250 90 250 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobilleri işletme 

masrafları 
12 Vekâlet otomobilleri onarma 

masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

311 Fahri konsolosluklar aidatı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Da/ire 
hizmetleri 

401 Matbaa masrafları 
403 Temsil ve ağırlama masrafları 

- 10 Temsil masrafları 
20 Devlet Reisleri, misafirleri ve 

ecnebi elçilerin ağırlama mas
rafları 

30 Umumi Kâtiplik ikametgâhı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler kar
şılığı 

461 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 

3 000 

5 000 

2 250 

15 500 

5 000 

5 785 200 

7 500 

4 500 

7 500 

3 750 

23 250 

16 050 

19 548 500 

7 500 

4 500 

7 500 

3 750 

23 250 

16 050 

19 548 500 

7 500 12 500 12 500 

2 500 2 500 2 500 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

12 000 12 000 12 000 

1 264 500 1 264 500 1 264 500 

0 75 000 76 000 

25 000 125 000 125 000 
7 000 10 000 10 000 
32 000 135 000 135 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

20 Kongre, konferans ve komis
yonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

21 Reisicumhurun ve Başvekilin 
yabancı memleketlere yapacak
ları seyahatlerin gerektirdiği 
her türlü masraflar 

30 Hakem mahkemeleri ve hey
etleriyle uzlaşma komisyonla
rı masrafları 

40 Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım idaresi Türkiye Daimi 
Temsilciliğinin mahallî mas. 
raflarına Hükümetimizin işti
rak payı 

50 Bağdad Paktına âza devletlere 
yapılacak teknik yardım 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masraftan 
Brüksel beynelmilel fuarındaki 
pavyonumuzun sökülme ve 
nakletme masrafları 
Diş memleketlerdeki Türk kül
tür varlığını koruma masraf
ları 
Daimî Sekreterlikler umumi 
masraftan 

10 Balkan Daimî Sekreterliğinin 
her türlü masrafları 

20 Bağdat Paktı Daimî Sekreter
liğinin her türlü masrafları 

":rr;; Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 426 570 17 269 290 18 454 421 

600 000 4 806 000 4 806 000 

200 000 381 000 381 000 

2000 6 420 6 420 

400 000 150 000 150 000 

0 150 000 150 000 

6 628 570 22 762 710 23 947 841 

70 000 208 350 208 350 

300 000 300 000 300 000 

1500 000 5 000 000 5 000 000 

100 000 1 1 

0 100 000 100 000 

0 100 000 100 000 

9 902 570 29 858 061 31 043 192 



Hariciye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 30 000 74 200 74 200 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928-1953 » » 

40 000 
1 000 

41 000 

71 000 

106 300 
3 210 

109 510 

183 710 

106 300 
3 210 

109 510 

183 710 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 14 659 478 53 218 876 56 243 876 
Üçüncü kısım yekûnu 5 785 200 19 548 500 19 548 500 
Dördüncü kısım yekûnu 9 902 570 29 858 061 31 043 192 
Beşinci kısım yekûnu 71 000 183 710 183 710 

UMUMİ YEKÛN 30 430 248 102 821 147 107 031 278 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 300 000 1 091 400 1 091 400 

II - Satmalma, /apı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Sefarethane ve konsolosluk bi
naları satmalma ve yaptırma 
bedeli 
Haberleşme tesisleri her türlü 
masraf lan 

1927 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar 

875 000 

400 000 

1 575 000 

32 000 

2 800 000 

1 250 000 

5 141 400 

0 

2 800 000 

1 250 000 

5 141 400 

0 



- Milletlerarası İktisadi 
İşbirliği Teşkilâtı 



Rapor 
6.1.1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Milletlerarası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı 1959 malî yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik olun
muştur. 

1948 yılında kurulmuş olan bu Teşkilât bilindiği üzere Amerikan iktisadi yardımı.ve Avrupa 
İktisadi İşbirliği Teşkilâtı ile alâkadar mevzularla meşgul olmaktadır. Bu itibarla geçmiş yıl
larda olduğu gibi iktisadi kalkınmamızla yakın ilgisi dolayısiyle bu yardımlar üzerinde bu büt» 
çe münasebetiyle kısaca durulması uygun görülmüştür. 

1. Amerikan yardımları : 
Amerikan yardımının başladığı 1948 yılından 1958 yılına kadar yapılan Amerikan yardımla

rının kümülâtif yekûnları aşağıda gösterilmiştir. / 

İktisadi yardımlar 936,2 Milyon dolar 
Askerî istihlâk maddeleri yardımı 118,4 » » 
Teknik yardım 24,1 » » 

«• * ^-: Yekûn 1 078,7 » » 

Bu yardımların 762,5 milyon dolan hibe 299,2 milyon dolan uzun vadeli kredi ve 17,3 milyon 
dolan da şarta bağlı yardımdır. 

Bu yardımlardan başka yine Amerika'dan ihtiyaç fazlası zirai maddeler yardımından 1954 -
1958 devresi içinde 161,1 milyon dolar tutarında hububat, nebati yağ ve muhtelif hayvan mah
sulleri temin olunmuştur. Bu suretle zirai istihsal tarihimizde misline rastlanmamış olan 1954 -
1956 kurak devresinin piyasamızdaki menfi tesirlerinin kısmen izalesi mümkün olmuştur. 

Zirai sürplü yardımının 146,3 milyon dolarlık kısmı Türk parası karşılığı 14,8 milyon dolarlık 
kısmı da hibe olarak temin olunmuştur. 

önümüzdeki yıllar içinde piyasamızda darlığı hissedilmesi muhtemel bâzı zirai maddelerin bu 
yardımdan temini için Teşkilât bugünden teşebbüse geçmiştir. Halen zirai sürplü yardımından 
bu yıl için üzerinde durulan miktar 30 milyon dolar kadardır. 

Bu sene yani 1958 - 1959 Amerikan malî yılı içinde yapılan Amerikan İktisadi Yardımı 219 
milyon dolardır. Bunun 100 milyon dolan hibe, 119 milyon doları da kredidir. 119 milyon dolar 
kredinin 44 milyûn dolan vâdesi gelmiş borçlann tediyesine tahsis olunmuştur. 

2. Avrupa İktisadi İş Birliğinden sağlanan yardımlar : 
Amerikan iktisadi yardımlan dışında OEEC'den 100 milyon dolar kredi temin olunmuştur. Bu 

yardımın 75 milyon doları kredi ve 25 milyûn doları da kota kredisidir. 
3. Karşılık paralardan sağlanan yardımlar : 
Amerikan iktisadi yardımlarının diğer bir cephesini de Karşılık Paralar Fonu teşkil etmekte

dir. İktisadi yardımın başladığı tarihten bugüne kadar bu fonda toplanan paraların yekûnu 1,272 
milyon lirayı bulmuştur. Bu meblâğın 1,258 milyon lirası muhtelif anlaşmalarla serbest bırakıla
rak aşağıdaki sektörlere tahsis olunmuştur. 

Millî müdafaa sektörü 971,3 milyon dolar 
Âmme sektörü 213,0 » » 
Hususi teşebbüs sektörü 74,5 » » 
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4. Avrupa Tediye Birliği ile münasebetlerimin : 
Tediye muvazenemiz üzerinde tesirleri malûm bulunan ve Avrupa Tediye Birliği ile müna

sebetlerimizi ilgilendiren ariyere borçların 4 . VIII . 1958 tarihindeki yekûnu 186 milyon do
lardır. Evvelce bu gibi borçların ihracatımızdan muayyen kesintilerle tasfiyesi için alâkadar 
devletlerle anlaşmalar yapılmıştı. Buna OEEC tarafından 1 . VIII . 1958 tarihinde alınan bir 
kararla Türkiye'nin bu nev'i borçlarının daha uzun senelere yayılması kabul edilmiştir. Ha
len ariyere borçlar üzerinde OEEC de müzakereler devam etmektedir. Henüz bir neticeye 
vanlmamakla beraber bu borçların ihracattankesilmiyerek her sene normal taksitlerle öden
mesi hususunda mutabakata varılmıştır. 

Ayrıca ariyere borçlarla birlikte kredili ithalâttan mütevellit borçlarımızın önümüzdeki yıl
lara ait taksitleri de ariyere borçlar konsilidasyon müzakereleri içinde mütalâa olunmaktadır. 

Buraya kadar ki, maruzatımızla Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtımızın iştigal saha
sına giren mevzuların bugünkü durumlarının kısa bir izahını yapmış bulunuyoruz. 

Amerikan yardımı ve Avrupa İktisadi îş BirÜği Teşkilâtının gayeleri sulhu müdafaa 
cephesinde vazife almış bulunan memleketlerin hem iktisaden kalkınmalarına yardımı ve hemde 
bunların müdafaa gayretlerinin takviyeyi hedef ittihaz ettiği malûmdur. Nitekim son sene
lerde Türkiye kendi müdafaa imkânlarını hazırlamak için büyük gayret ve külfetleri icabet-
tiren iktisadi yardımlara girişmiştir. İtiraf etmek zorundayız ki, geçen seneye kadar yapılan 
yardımlar bu gayretler ve külfetlerle münasibolnıamıştır. Ancak geçen senedir ki, bu gayretlerimiz ge
rek Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil devletler ve gerekse Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
takdir ve tesbit edilerek nispeten daha geniş bir iktisadi yardıma girmişlerdir. Temennimiz bu gayret
lerimizin dost ve müttefiklerimizce devamlı olarak desteklenmesi ve bu gaj^retlerimizin gerektirdiği 
ekonomik yardımlara artan miktarlarda devam olunmasıdır. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği 1959 bütçe teklifi geçen seneye nazaran 2 296 691 lira bir fazlalık 
göstermektedir. Bu fazlalık hariçteki memur ve hizmetliler maaşlarının primli kur üzerinden ödenme
sinden tahassul etmiştir. Bütçenin fasıl ve maddeleri üzerinde başkaca kayda değer bir değişikliğe ras-
lanmamıştır. 

Düşünce ve temennilerimiz : 
Hariciye Vekâletine bağlanmış olan bu Teşkilâtımızın hariçte vazife gören memurları üe merkez

deki memurların Hariciyede olduğu gibi periyodik bir değiştirmeye tâbi tutulmasını memnunlukla 
karşılarız. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 1959 yılı bütçe teklifinin aynen Yüksek Encümenin 
tasviplerine arz ederiz. 

Trabzon Mebusu Balıkesir Mebusu Ankara Mebusu 
Dr. îsmaü Şener Halûk Timurtaş llyas Seçkin 
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F. 

201 

202 

203 

M. 

11 
12 

21 

11 
12 

11 

12 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Ecnebi memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Ecnebi memleketler geçici hiz
metliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

170 000 

597 240 
1 

767 241 

93 075 

51 000 

144 075 

12 750 

31 920 

44 670 

1959 yılı için 
Hükümetçe * Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

170 000 

2 337 375 
1 

2 507 376 

93 075 

163 710 

256 785 

14 875 

175 236 

190 111 

170 000 

2 337 375 
1 

2 507 376 

93 075 

163 710 

256 785 

14 875 

175 236 

190 111 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Ecnebi -memleketlerdeki me-* 
murlar çocuk zamları 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

1 500 

1 000 

400 

200 

1 000 

1 500 

1 000 

400 

200 

1 000 

1 500 

1 000 

400 

200 

1 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

32 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

5 100 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

5 100 

ı için 
Encümence 

kahnl edilen 
Lira 

1 000 

5 100 

207 

209 

301 

302 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

1 500 1 500 

14 300 14 300 

1 500 

14 300 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro mas
rafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Adınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi meleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

976 886 

3 000 
1 000 
1 000 
1 500 

1 
1 

6 502 

3 000 
2 500 
1 500 
3 000 

1 
1 

10 002 

2 975 172 

• 

6 000 
2 000 
2 000 
3 000 

1 
1 

13 002 

9 630 
8 000 
4 815 
9 630 

1 
1 

32 077 

2 975 172 

6 000 
2 000 
2 000 
3 000 

1 
1 

13 002 

9 630 
8 000 
4 815 
9 630 

1 
t> 1 

32 077 
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E. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 000 2 000 2 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 20 000 40 000 40 000 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşki-

21 
22 

306 

307 
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 

25 000 
13 500 

10 500 

69 000 

3 000 

20 000 
55 000 

80 250 
13 500 

33 705 

167 455 

6 000 

48 470 
134 400 

80 250 
13 500 

33 705 

167 455 

6 000 

48 470 
134 400 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas 

rafları 
22 Merke2 

rafları 

Fasıl yekûnu 75 000 182 870 182 870 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 1 000 1 000 1 000 
12 Ecnebi memleketler 1 000 3 210 3 210 

Fasıl yekûnu 2 000 4 210 4 210 

taşıtları onarma mas-

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım vekûnu 

5 000 
<• 

500 

5 500 

172 004 

7 250 

750 

8 000 

415 614 

7 250 

750 

8 000 

415 614 



Milletlerarası İktisadi îş 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Ziyafet masrafları 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone. 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

Birliği Teşkilâtı __ 179 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

25 000 37 500 37 500 

2 000 2 800 2 800 
12 000 18 000 18 000 

14 000 20 800 20 800 

25 000 57 180 57 180 

64 000 115 480 115 480 

1 000 3 210 3 210 
500 1 605 1 605 

1 500 4 815 4 815 

976 886 2 975 172 2 975 172 
172 004 415 614 415 614 
64 000 115 480 115 480 
1 500 4 815 4 81j5 

214 390 3 511 081 3 511 081 

t 





Maliye Vekâleti 



Rapor 

Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu Reisliğine 

Tetkiki tarafımıza havale buyurulan Maliye Vekâleti 1959 malî yılı masraf bütçesiyle bu vekâletin 
faaliyeti hakkındaki görüşlerimizi arz (ediyoruz. 

Maliye Vekâletine mevdu vazifelerin mahiyeti bütçesine mevzu tahsisatın iki grupta mütalâasını 
zaruri kılmaktadır. 

Birinci grup, maliyenin bir vekâlet olarak ifa edegeldiği hizmetlerin karşılığı tahsisata, ikinci 
grup ise Hazine olarak Devlet daire ve müesseseleriyle âmme teşekküllerine ve cemiyetlere yapılan 
yardım ve çeşitli tediyelere ait tahsisata taallûk etmektedir. 

Bu grupları ayrı ayrı tetkik ve tahlil etmeden "evvel bu bütçenin tümü üzerindeki müşahedeleri
mizi arz edeceğiz. 

Maliye Vekâleti bütçesine mevzu tahsisat 2 055 623 625 lira olup bunun 830 002 284 lirası cari, 
1 225 621 341 lirası ise yatırımlara taallûk etmektedir. 

Bu tahsisat, 1958 rakamlariyle mukayese edildikte 412 730 690 lirası cari, 237 280 491 lirası ya
tırımlar olmak üzere 650 011 181 lira bir fazlalık irae etmekte ve bu fazlalığın mühim kısmı Hazine 
yardımlarından tevellüdetmektedir. Vekâletin hizmetlerindeki genişleme ve bunun istilzam ettiği 
tahsisat fazlalığı ise cetvellerinde tetkikinden anlaşılacağı üzere son derece cüzi rakam ve nispetlere 
inhisar etmektedir. 

1. Vekâlet bütçesi : 
a) Cari masraflar 182 525 989 
b) Yatırımlar 8 457 500 

190 983 489 
2. Hazin'e yardımları ve hisseler : 
A) Maaş ve ücretlere yapılacak ilâvelerin gerektirdiği tediyeler 430 000 000 
B) Sosyal ve kültürel yardımlar 4 120 000 
Ç) Mülhak bütçeli idarelere yardımlar 1 249 817 742 
D) Hususi bütçelere ve İktisadi Devlet teşekküllerine yar

dımlar 129 91&894 
E) Vergilerden hususi bütçelere tefrik edilen hisseler 60 785 500 1 864 640 186 

•2 055 623 625 

Tahsisatın sureti tevziini bu suretle tesbit ettikten sonra şimdi Maliye Vekâleti bütçesini yukarda 
maruz iki grup halinde mütalâasına geçiyoruz. 

I - Vekâlet hizmetleri : 

Vekâlet hizmetleri için 1959 bütçesiyle 190 983 489 liralık tahsisat teklif olunmaktadır ki bir yıl 
öncesine nazaran 12 624 649 liralık fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın tamamı cari masraflara 
ait bulunmaktadır. 

Vekâlet hizmetleri için mevzu tahsisatı bütçenin tertipleri sırasiyle, 
A) Personel masrafları 
B) Yönetim masrafları 
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C ) » Da i r e hizmetler i ı *- '• 
D) Borçlar 
E) Yatırımlar 

olarak tetkik ve tahlil edeceğiz. 
A) Personel masrafları; 
1. Maaşlar : 
Merkez ve vilâyetler memurları maaşı 53 884 000 lira olup geçen yılın aynıdır. Üst derece ay

lıkları ile terfilerin istilzam/ ettiği tahsisat tasarruflarla yani merkez ve vilâyetlere ait bir kıs1»! 
kadroların (L) cetveline alınması suretiyle karşılanmıştır. 

2İ Ücretler : 
Merkez ve vilâyetler hizmetlileri ücretleri yekûnu 7 970 075 lira olup keza geçen yılın ayadır. 

Hizmetliler kadrolarına ilâveler yapılmadığı gibi ücretlere de zamlar yapılmadığı müşahede olun
muştur. 

3. Personel masrafları meyanında 229 ncu fasılda görülen 430 milyon liralık tahsisatın fasıl 
unvanından da anlaşılacağı üzere Muvazenei Umumiyeye dâhil (Millî Müdafaa hariç) daireler
le Hazineden yardım gören mülhak bütçeli idarelerde çalışan memur ve hizmetlilerin aylıkların
da yapılacak değişikliğin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı olup bu tahsisat, 1959 malî 
yılı zarf ında ihtiyaca göre diğer vekâlet dairelerinin maaş, ücret ve diğer ilgili tertiplerine aktarılacak
tır. Bu itibarla bu tahsisatın yardımlar ve hisseler grupunda mütalâası iktiza eder. 

B) Yönetim masrafları : ' " 
1959 yılı bütçesi ile yönetim masrafları için 17 303 500 lira teklif olunmaktadır ki bir yıl 

öncesine nazaran 4 169 800 liralık bir fazlalık arz etmektedir. 

1. *Büro masrafları 720 000 
2. P. T. T. ücret ve masrafları 50 000 
3. Kira bedeli 100 000 
4. Harcırahlar 2 753 000 
5. Tedavi masrafları 270 000 
6. Elçilikler Maliye Müşavirlikleri 

masrafları 214 500 

Yönetim masraflarında görülen bu fazlalık kur farkları ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin ta
rife ve fiyat ayarlamalarından tevellüt etmekte dir. Kira bedellerinde görülen tezayüt 1959 yı
lında yeniden teşkil olunacak 17 kazadaki Maliye teşkilâtı için kiralanacak binalarla yeniden 
açılacak Vergi Dairelerinin kira bedellerinden ileri gelmektedir. 

C) Daire hizmetlileri : 
Vergi tahsilatı, Hazine muameleleri millî mülklerin idaresi ve nihayet Muhasebei Umumiye 

Kanununun 48 nci maddesi tatbikatının gerektir-diği masrafları muhtevi bulunan daire hizmetleri 
için 1959 malî yılında bir evvelki yıla nazaran 24 640 »880 lira fazlasiyle 86 383 034 lira teklif 
olunmuştur. Daire hizmetlerinde müşahede olunan 24 milyon liralık tahsisat fazlalığının 16 mil
yon lirası yukarıda arz ve izah olunduğu üzere vekâletin asli vazifeler dışındaki muamelelere 
yani Ziraat Btnkasına ve Sivil Müdafaa Fonuna yapılacak tediyelere taallûk etmektedir. 

D) Borçlar : 
Geçen yıl ve eski yıllar borçlan tertiplerine hesabı katılerdeki sarfiyat seyri ve 1958 yılı tat

bikatı göz önünde tutularak eskisi gibi 610 bin liralık bir tahsisatın teklif olunduğu anlaşıl
mıştır. 

E) Yatırımlar ; 
Vekâlete mahsus yatırımlar olarak Maliye Vekâleti bütçesinde yer alan tahsisat yekûnu 

8 457 500 lira olup 1958 yılma nazaran 5 611 111 lira bir noksanlık irac etmektedir. Mevzu tah
sisatın mühim bir kısmı Hükümet konaklariyle resmî dairelerin tamiratına ait bulunmaktadır. 
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Vekâletin asli vazifelerine mütaallik tahsisa,t hakkındaki sözlerimize son verirken Maliye "Vekâ
leti 1959 yılı bütçesinin titizlikle ve âzami tasarruf zihniyetiyle hazırlanmış bulunduğunu burada 

memnuniyetle kaydetmek isteriz. v 

II - Hazine yardımları ve hisseler : 

1. Soysal ve kültürel yardımlar, 
Kızılay, Darüşşefaka, Sağır Dilsiz ve Körler, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi menafii umumiye-

ye hadim cemiyetlere, Türk Hukuk Kurumu, Türk Tarih Kurumu Ve Türk Coğrafya Kurumu 
gibi ilmî teşekküllere ve cemaat ve belediye hastanelerine yapılan sosyal ve kültürel mahiyetteki 
yardımlar Maliye Vekâleti bütçesinin 6 ncı kısmında yer almakta ve 4 120 000 liraya baliğ olmak
tadır, 

2. Hususi ve mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine yardım ve hisseler, 
a) Mülhak bütçeli idarelere Hazine yardımları, 
Malûmları olduğu üzere mülhak bütçeli idarelerin 1959 yılma ait bütçelerinin yekunu 

1 499 620 897 lira olup bunun 268 492 188 lirası cari ve 1 231 128 709 lirası yatırım tahsisatıdır. 
Bu meblâğın 249 803 155 lirası bu idarelerin özel kaynaklarından, mütabakisi 1 249 817 742 lirası 
Hazine yardımlariyle karşılanmakta ve bu yardımlar Maliye Vekâleti bütçesinin 6 ve 7 nci kısım
larında yer almaktadır. Bu suretle yapılan yardımların 113 120 107 lirası vekâlet bütçesinin 6 
ncı yardımlar kısmında yer alıp cari masraflara, mütebaki 1 136 696 635 lirası 7 nci kısımda 
yer alıp yatırımlara taallûk etmektedir. 

b) Hususi bütçelere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine yardım. 
Vekâlet bütçesinin yardımlar ve yatırımlar kısımlarında mevzu 129 916 894 liradan 55 mil

yon lirası imar faaliyetlerini yürütmek maksadiyle İstanbul ve Ankar«P belediyelerine yardım ola
rak tefrik olunmuş, 'mütebaki kısmı ise İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseselerinin sermayelerine 
tahsis edilmiştir. 

c) Hisseler: 
6085 ve, 6802 sayılı kanunlar gereğince Trafik Resim ve harçlariyle akar yakıtlardan alınacak 

istihsal Vergilerinden özel idare ve "belediyeler hissesi olarak 50 785 500 lira ayrılmış bulunmak
tadır. 

Maliye Vekâleti 1959 yılı bütçesini Yüksek Encümenin tasviplerine arz ederiz. 

Maliye grupu raportörleri 

Afyon K. Mebusu Ankara Mebusu Antalya Mebusu Balıkesir Mebusu 
N. Topcuoğlu î. Seçkin K. Akmanlar H, Timurtaş 

Bulunamadı 

istanbul Mebusu istanbul Mebusu Kayseri Mebusu Van Mebusu 
î, Sevel N, N, Yücel O. Kavuncu F. Melen 

Bulunamadı 
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Maliye Vekâleti Bütçesinin mukayeseli tablosu . 

1958 1959 
161 574 179 182 525 989 Maliye Vekâleti hizmet bütçesi 

1 244 038 265 1 873 097 636 Hazine yardımları ve hisseler 

1 405 612 444 2 055 623 625 Yekûn 

A/2 

16 784 661 8 457 500 Maliye Vekâleti yatıranları 
971 556 189 1 217 163 841 Hazine yardımları ve hisseler 

988 340 850 1 225 621 341 Yekûn 

1958 yılı ile mukayese 

A/l A/2 Yekûn 

830 002 284 1225 621341 2 055 623 625 1959 
417 271 594 998 340 850 1 405 612 444 1958 

412 730 690 + 237 280 491 = 650 011 181 Fazlası 

1959 Maliye Vekaleti Bütçesine mevzu sermaye yardımları 

Lira 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığına 6 000 000 
Türkiye Zirai Donatım Kurumuna* 1 000 000 
Ziraat Bankasına 21 056 706 

» » • ı ooo ooo 
Devlet Malzeme Ofisine 1 000 000 
Makina ve Kimyaya " 20 000 000 
T. Emlâk Kredi Bankasına 15 000 000 
Petrol Kanunu gereğince satmalman (B) grupu hisse 
senetleri karşılığı 3 225 000 
Halk Bankasına 7 000 000 

* 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

ıkâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 

12 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 

12 000 

L için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

12 000 

12 000 

\ 

İkinci kısım - Personel 
' masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez, memurları maaşı 11 004 000 11 004 000 11 004 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 42 880 000 42 880 000 42 880 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 20 000 10 000 10 000 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 20 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 53 924 000 53 924 000 53 924 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 2 417 400 2 417 400 2 417 400 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 5 552 675 5 552 675 5 552 675 
13 Millî Piyango İdaresi denetçi

si ve âzası ücreti ' 10 805 10 805 10 805 

Fasıl yekûnu 7 980 880 7 980 880 7 980 880 

Ö03 Geçici hizmetliler ücreti > 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti^ 370 875 370 875 370 875 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 379 000 379 000 379 000 

Fasıl yekûnu 749 875 749 875 749 875 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira lira 

206 

207 

209 

210 
218 

219 

220 

I I - Başka haklar 

4178 ve 5498 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 

170 000 

2 300 000 

22 000 

325 000 

10 000 

38 500 
85 000 

170 000 

2 300 000 

22 000 

325 000 

10 000 

38 500 
85 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
madresi gereğince Ödenecek 
kasa tazminatı 
Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 
6995 savılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 

5 000 5000 

25 000 

351 600 

25 000 

351 600 

170 000 

2 300 000 

22 000 

325 000 

10 000 

38 500 
85 000 

Fasıl yekûnu 2 950 500 2 950 500 2 950 500 

5000 

2 378 000 2 378 000 2 378 000 
2 100 2 100 2 100 

1 392 000 1 302 000 1 392 000 

25 000 

351 600 
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M. Tahsisatın 

Mâliye 

nev'i 

Vekâlöti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

229 Memur ve hizmetliler aylıkla
rında yapılacak değişikliğin 
gerektirdiği her türlü masraf
lar karşılığı O 430 000 000 400 000 000 

ikinci kısım yekûnu 69 758 955 499 758 955 469 758 955 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

302 

303 
304 

« 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

55 000 
75 000 

195 000 
135 000 
70 000 

100 000 

625 000 

400 000 
170 000 
345 000 
350 000 
150 000 
450 000 

1 865 000 

2 000 000 

75 000 
75 000 

195 000 
200 000 
70 000 

150 000. 

765 000 

500 000 
170 000 
400 000 
500 000 
175 000 
700 000 

2 445 000 

2 000 000 
""*** 

75 000 
75 000 

195 000 
200 000 
70 000 

150 000 

765 000 
^ 

500 000 
170 000 
400 000 
500 000 
175 000 
700 000 

2 445 000 

2 000 000 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 525 000 525 000 525 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

1 350 000 
220 000 
325 000 

2 420 000 

1 375 000 
220 000 
3|0 000 

2 470 000 

1 375 000 
220 000 
350 000 

2 470 000 
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F. M. 

305 
306 
307 

10 
20 
31 
32 
41 
42 

43 

81 

82 

83 

84 

85 

92 

94 

308 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Hesap uzmanları harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Teftiş ve tetkik için ecnebi 
memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin harcırahı 
Tetkik için ecnebi memleketle
re gönderilecek hesap uzman
ları harcırahı 
Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 
Defterdarlar, malmüdürleri, 
varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları 
devir ve teftiş harcırahları 
Vergi kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderile
ceklerin devir ve teftiş harcı-
rahı 
5797 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak teftişlere ait harcı-

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

300 000 
55 000 

500 000 
750 000 
400 000 

1 200 000 
160 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

400 000 
110000 

750 000 
925 500 
600 000 

1 800 000 
600 000 

Lira 

400 000 
110 000 

750 000 
925 500 
600 000 

1 800 000 
600 000 

167 000 

185 000 

265 000 

700 000 

100 000 

11 

rahlar 
Bankalar yeminli murakıpleri 
harcırahı 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ucu maddesi gereğince 
atlı tahsildarlara varilecek taz
minatlar 
Darphane ve Damga Matbaa
sından pul ve kıymetli evrak 
götürecek heyetlerin harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 

20 000 

22 500 

908 000 

20 000 

5 397 500 

80 000 

500 000 

775 000 

120 000 

30 000 

500 000 

525 000 525 000 

310 000 310 000 

775 000 

120 000 

25 000 25 000 

140 000 140 000 

1 050 000 1 050 000 

30 000 

8 150 500 8 150 500 

150 000 150 000 
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F. M. 

12 

# 

309 
11 

12 

21 

22 

31 

32 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 

Maliye Ve 

Tahsisatın nev'i 

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 
Vilâyet taşıtları işletme mas
rafları 
Vilâye taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler maliye müşavirlikle
ri ve mümessillikleri masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve başka haber
leşme ücret ve masrafları 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

kâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

300 000 

380 000 

2 000 

2 000 

4 500 
_ 

1 000 

4 500 

1 700 

15 700 

2 500 
3 000 
3 000 
7 500 
1 500 
2 000 

6 000 
5 000 

40 000 
5 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 

650 000 

3 000 

3 000 

6 500 

1 500 

6 500 

2 500 

23 000 

8 000 
10 000 
10 000 
25 000 
7 000 

18 000 

20 000 
16 000 

160 000 
16 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 000 

650 000 

3 000 

3 000 

6 500 

1 500 

6 500 

2-500 

23 000 

8 000 
10 000 
10 000 
25 000 
7 000 

18 000 

20 000 
16 000 

160 000 
16 000 

Fasıl yekûnu 75 500 290 000 390 000 

Üçüncü kısım yekûnu 13 133 700 17 303 500 17 303 500 , 



P. M. 

401 
10 
21 

22 

23 

Maliye Vekâle t i 

«*•*' 
Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
îlk madde bedeli 
îşçi ücretleri ve işletme mas
rafları 
İşçi Sigortaları Kurumuna öde
necek primler 
Darphane ve Damga Matbaası 
işçilerine verilecek öğle yeme
ği masrafalrı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Yıl\ 

tahsisatı 
Lira 

387 500 

500 000 

65 000 

75 000 

1 027 500 

1959 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

387 500 

580 000 

70 000 

85 000 

1 122 500 

- 191 — 
ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

387 500 

580 000 

70 000 

85 000 

1 122 500 

403 Temsil masrafları 25 000 ,40 000 40 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu. 

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

10 Beyiye aidatı 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
30 Geriverilecek paralar 8 000 000 8 000 000 8 000 000 
40 Mahkeme harçları 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
50 Devlete ait gerçekleşmiş ve ' 

gerçekleşecek Bina ve Arazi 
vergileri 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 19 000 000 19 000 000 19 000 000 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 Vergi komisyonlarının maaşlı 

olmıyan âzalarının huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 360 000 400 000 400 000 

20 Satış komisyonlariyle artırma 
eksiltme ve ihale komisyonla
rında bulunacak belediye âza-
larının huzur ücretleri 

30 Maliye müşavere komisyonu 
huzur ücretleri % 

Fasıl yekûnu 418 500 483 480 483 480 

35 000 

23 500 

35 000 

48 480 

35 000 

48 480 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

417 Vergi tahsil masrafları 
10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve 

baskı masrafalrı 
20 Menkul ve gayrimenkul mal

ların haciz, ilân, satış ve taşı
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

418 Hazine muameleleri masrafları 
10 Faiz, acyo ve para farkları 
20 Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

419 Millî mülkler muameleleri 
masrafları 

10 Belirtme işleri 
20 Menkul ve gayrimenkul mal

lar umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 

422 3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. C. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler 

423 5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 

424 Devlet binalarının yangına 
karşı emniyeti ve yangmdan 
korunma masrafları 

426 İstihbarat arşivlerinin kurul-
masiyle ilgili her çeşit masraf
lar 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lİra Lira 

600 000 1 513 000 1 513 000 

20 000 20 000 20 000 

620 000 1 533 000 1 533 000 

11 175 000 17 331 250 17 331 250 
300 000 500 000 500 000 

11 475 000 17 831 250 17 831 250 

60 000 60 000 60 000 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

1 560 000 1 560 000 1 560 000 

320 000 320 000 320 000 

24 291 000 34 300 000 34 300 000 

100 000 400 000 400 000 

200 000 200 000 200 000 

200 000 200 000 200 000 



F. M. 

1 

Tahsisatın nev'i 

Maliye Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 
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1959 yılı için 

Hükümetçe 
istenen A 
Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 000 6 000 000 

446 6805 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 100 000 100 000 100 000 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince Sivil müda
faa f onu karşılığı 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin iii|ha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Kar-
nun gereğince teşekkül edecek 

»komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 0 500 000 300 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 168 000 171 850 199 750 

451 Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Malî vesika ve eserlerin top
lanması ve tasnifi için gerekli 
her çeşit masrafları 
Malî kanun ve kararların tabı 
masrafları 
Bâzı kanun, karar ve hüküm
lerin derlenmesi, tasnifi, tabı 
ve buna mümasil işler için ge
rekli her çeşit masraflar 100 000 200 000 200 000 

10 
20 
30 

40 

50 

50 000 • 
30 000 

10 000 

80 000 

100 000 
45 000 

10 000 

80 000 

100 000 
45 000 

10 000 

80 000 

Fasıl yekûnu 270 000 435 000 . 435 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahla'riyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memleT 
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

35 600 

52 000 

89 400 

87 000 

39 400 

87 000 

Fasıl yekûnu 87 600 176 400 ljp 400 
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Maliye 

Tahsisatın nev'i 

Düşünülemdyen masraflar 
thtiyat tahsisatı 

Vekâleti 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 
240 000 

1959 ; 
Hükümetçe 

" istenen 
Lira 

100 000 
240 000 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 000 
419 783 

456 
460 
476 Kurs ve okullar umumi mas

rafları 
10 Maliye Okulu ve kursu umu

mi masrafları 650 000 750 000 750 000 
20 Gelir Vergisi kursları umumi 

masrafları 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 750 000 850 000 850 000 

478 3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasının Van gö
lü İşletmesi zararları karşılığı 2 789 424 790 554 790 554 

479 Muhasebe makinalarmm her 
türlü bakım masrafları 0 30 000 30 000 

Dördüncü «kısım yekûnu 63 742 024 86 384 034 86 391 717 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 400 000 400 000 400 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1954 -1957 yılları borçları 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 1 488 497 2 160 725 2 160 725 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 

10 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri far
kı için . 477 000 490 000 490 000 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yıü için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 7044 sayılı Kanunla devrolu-
nan eski eserlerin tamir ve ih
ya işlerinde çalıştırılacak ge
çici hizmetliler için 144 150 

Fasıl yekûnu 621 150 

168 725 

658 725 

168 725 

658 725 

605 
606 

607 

609 

610 

611 

612 

Ankara Üniversitesine yardım 20 575 256 
İstanbul Üniversitesine yar. 
dım 

25 843 147 25 843 147 

İstanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler 

Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince özel idare
lere yapılacak ödemeler 

6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince belediyele
re yapılacak ödemeler 

20 450 000 22 908 452 23 171 452 

11 507 333 12 233 083 11 733 083 

12 212 681 21 174 400 21 174 400 * 

10 881 834 17 639 264 17 593 764 

30 800 000 33 000 000 33 000 000 

11 200 000 12 000 000 12 000 000 
613 

614 

615 
616 
617 

618 

Belediye hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 

Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 
Darülacezeye yardım 
Kızılay Kurumuna yardım 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
Darüşşefakaya yardım 

400 000 

15 000 
25 000 

500 000 

300 000 
250 000 

400 000 

15 000 
25 000 

500 000 

350 000 
200 000 

400 000 

15 000 
25 000 

500 000 

350 000 
200 000 



F. 

619 

620 
621 

622 

623 

624 

625 

196 

M. 

0 
0 

0 
0 

10 

20 

Maliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 
Yurtlar için 
Yeni tesisler için 

Fasıl yekûnu 

Musevi Hastanesine yardım 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 
Yedikule Ermeni Hastanesine 
yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Has
tanesine yardım 
İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 
Hastahane masrafları 
Hastahane inşaatı için 

Fasıl yekûnu 

Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 
Ankara'daki Türkiye Sağır, 
Dilsiz ve Körler Derneği Ge
nel Merkezine 
Diğer derneklere 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 
100 000 

0 

100 000 

65 00(1 

85 000 

65 000 

60 000 

0 
40 000 

0 

40 000 

0 

25 000 
15 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

0 
100 000 

0 

100 000 

65 000 

85 000 

65 000 

60 000 

0 
40 000 

0 

40 000 

0 

25 000 
15 000 

Lira 

100 000 
0 
0 

0 

85 000 

105 000 

85 000 

80 000 

60 000 
0 
0 

0 

40 000 

0 
0 

Fasıl yekunu 40 000 40 000 0 

626 Şehitlikler imar Derneğine 
yardım 20 000 ' 20 000 20 000 

627 Kazı işleri dçin Türk Tarih 
Kurumuna yardım 0 0 200 000 

0 Kurum ve yayın işleri için 0 0 0 
0 Kazı işleri için 90 000 90 000 0 

Fasıl yekûnu 90 000 90 000 0 

628 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 10 000 10 000 10 000 



p. 

629 

630 

631 

632 

633 
634 

636 

0 

Maliye Vekaleti 

M. Tahsisatın nev'i 

Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 
Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
Milletlerarası Kızılhaç Komi
tesine yardım 
Göçmenlere Yardım Derneği 
Umumi Merkezine 
Ankara Belediyesine yardım 
Mevlana Celalettini Rumi'nin 
türbesi etrafının tarh ve tanzi
mi için Konya Belediyesine 
Muhtelif turizm teşekkülleri
ne yardım 
Marîfetname Müellifi İbrahim 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 

20 000 

20 000 

25 000 
5 000 000 

300 000 

100 000 

— 197 — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira 

10 000 

20 000 

65 000 

25 000 
5 000 000 

0 

50 000 

Lira 

10 000 

20 000 

65 000 

25 000 
% 5 000 000 

100 000 

50 000 

Hakkı'mn Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru
lan derneğe 25 000 0 0 

638 Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 25 000 25 000 25 000 

0 Ankara Orduevine yardım 100 000 0 0 
640 Adana'da Kuvayi Milliye Mü

cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 15 000 15 000 15 000 

641 6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde-

1 653 000 1 653 000 

4 132 500 4 132 500 
50 000 50 000 

642 

643 
0 

646 

647 

meler 
6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
Yardımsevenler Derneğine 
Veysel Karani Türbesi ve Ca
mimin tanzimi için Veysel Ka
rani Türbesi Tamir Derneğine 
Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 

1 660 000 

4 150 000 
0 

25 000 

10 000 

250 000 

10 000 10 000 

300 000 400 000 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

648 Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 20 000 20 000 20 000 

649 Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 30 000 30 000 30 000 

650 Kıbrıs Türk Kültür Derneğine 
yardım 0 0 50 000 

0 Kayseri Darüşsifasının tamiri 
Hn Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne 100 000 O O 

651 * Ankara Çocuk Sağlığı Derneği
ne yardım 450 000 500 000 500 000 

652 Et ve Balık Kurumuna yar
dım 800 000 800 000 1 

653 Maliye Memur ve Müstahdem
leri Tutum ve Muavenet San
dığına (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 0 200 000 200 000 

654 Türk Belediyecilik Derneğine 
yardım 10 000 10 000 10 000 

0 Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğüne yar
dım 1 992 500 0 0 

657 Göz Bankası Derneğine yar
dım 100 000 100 000 100 000 

658 Ege Üniversitesine yardım 7 149 544 10 503 311 10 694 311 
659 Oocuk Dostları Derneğine yar

dım 25 000 25 000 25 000 
660 tstanbul Zeynerc Kâmil Has

tanesine yardım 200 000 0 100 000 
681 tstanbul Belediyesine yardım 20 000 000 50 000 000 50 000 000 
662 Kurulacak olan Basın, Yayın 

ve Turizm Vekâleti ile Koordi
nasyon vekâletlerinin her tür
lü masrafları (Bu tahsisatı 
mezkûr vekâletler başlıkları 
altında mevcut veya yeniden 
akılacak tertiplere aktarmaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir) 2 000 000 1 000 000 1 000 000 



Mal 

Tahsisatın nev'i 

liye Vekâleti 
1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

— 199 — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

Tevzin, tanzim ve teşvik kar
şılıkları 

O 6747 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin (D) fıkrası gere
ğince Şeker Şirketine yapıla
cak ödemeler 33 472 857 O O 

O K. 907 sayılı Kararla ihdas olu
nan tevzin fonu açığı karşılığı 40 000 000 0 O 

O K. 1001 ve 1066 sayılı karar
lar gereğince tütün ekicilerine 
ödenecek primler 28 803 135 O O 

Fasıl yekûnu 102 275 992 0 O 

6987 sayılı Kanun gereğince 
Petrol Dairesi Reisliğine yapı-
lacak ödemeler 
Çanakkale Âbidesinin ikmal 
inşaatı için 
Atatürk Sanatoryumu çocuk 
pavyonu inşaatına yardım 

725 128 

600 OOO 

0 

1 107 188 

500 000 

100 000 

1 107 188 

500 000 

100 000 

Altmcı kısım yekûnu 270 014 915 225 933 795 225 602 296 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 69 758 955 499 758 955 469 758 955 
Üçüncü kısım yekûnu 13 133 700 17 303 500 17 303 500 
Dördüncü kısım yekûnu* 63 742 024 86 384 034 86 391 717 
Beşinci kısım yekûnu 610 000 610 000 610 000 
Altmcı kısım yekûnu 270 014 915 225 933 795 225 602 296 

UMUMİ YEKÛN 417 271 594 830 002 284 799 678 468 
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Yapı 
1ar 

Mâliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

onarımı ve küçük yapı-

Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Damga matbaası için 

Darphane için 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

1959; 
Hükümetçe 

istenen • 
Lira 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

71lı için 
Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

O İstimlâk ve satmalma masraf
ları 6 500 000 O O 

735 Millî emlâk tefevvüz ve satm
alma masrafları 1 500 000 2 000 000 2 000 000 

736 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 667 200 685 500 685 500 

741 Yatırımlar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 4 563 000 4 633 001 5 133 001 

742 Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 4 550 000 2 467 000 2 467 000 

743 Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 1 850 189 2 022 OOO 2 122 000 

744 Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğüne 200 000 50 000 50 000 

745 6623 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Türk Havayoları Ano
nim Ortaklığına 6000 000 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

748 Yatırımlar için Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umunrr 
Müdürlüğüne 4 907 500 15 846 928 15 846 928 

751 Vekâlet servisleri için satmalı-
nan muhtelif makina ve arşiv 
malzemesi ile ilgili her çeşit 
masraflar 30 000 170 000 170 000 
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19 
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20 
21 

22 
23 

24 

Maliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 
Başvekâlet 
Diyanet îşleri Reisliği 
Adliye Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandan
lığı 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Hariciye Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü 
Ziraat Vekâleti 
Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü 
İmar ve İskân Vekâleti 
Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğü 
Maliye Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

120 000 
25 000 

0 
0 

500 000 

100 000 
0 
0 

32 000 
-

100 000 
50 000 

15 000 
0 

15 000 
0 

0 
0 

957 000 
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1959 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

200 000 
0 

125 000 
1 026 000 
1 100 000 

300 000 
90 000 

300 000 
0 

1 650 000 
350 000 

0 
2 000 000 

50 000 
150 000 

500 000 
100 000 

7 941 000 

753 Darphane için satmalmacak 
makina ve âletler 1 25Ö 000 1 250 000 1 250 000 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

772 Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 19 111 333 21 056 706 15 0Q0 000 

773 3202 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince ihtiyat ser

mayesi olarak Ziraat Bankasına 1 000 000 1 000 000 1 0O0 000 
0 5016 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi gereğince Milletlerarası 
Para Fonu Müessesesi İmar ve 
Kalkınma Bankasına 799 961 0 0 

776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne 250 000 1 000 000 1 000 000 



202— Maliye Vekâleti 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Üükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

778 5591 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

779 6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 10 000 000 15 000 000 15 000 0C0 

790 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne 78 787 319 78 825 599 78 825 600 

791 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 402 884 105 528 884 106 528 884 105 

792 Yatırımlar için Devlet Su îş-
. leri Umum Müdürlüğüne 385 760 743 479 805 001 481 805 001 

793 Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

794 6327 sayılı Petrol Kanununun 
4 ncü maddesi gereğince taah
hüt olunan (B) grupu hisse 
senetleri için yapılacak öde
meler 

795 6831 sayılı Kanunun 35.nci 
maddesi gereğince Orman 
Umum Müdürlüğüne 

796 6845 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Halk 
Bankasına 

797 Yatırımlar için E^e Üniversi
tesine 

798 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
10 Dernekler ve köyler tarafm-

• * • * dan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım 

20 7044 sayılı Kanunla devrolu-
nan eski eserlerin onarımı için 

799 Ankara'da yapılacak yurt si
tesi inşaatına yardım 

Yatırımlar yekûnu 988 340 850 1225 621341 1230 914 635 

0 

2 000 000 

7 000 000 

5 235 000 

8 000 000 

4 000 000 

12 000 000 

1 500 000 

3 225 000 

2 000 000 

7 000 000 

6 163 000 

8 000 O00 

8 000 000 

16 000 000 

1 500 000 

3 225 000 

2 000 000 

8 000 000 

5 972 000 

8 000 000 

8 000 000 

16 000 000 

1 500 000 
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26 - Devlet Borçları 



Rapor 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

1959 yılı Devlet Borçları bütçesi tarafımızdan tetkik edilmiş ve mütalâalarımız aşağıda arz edil
miştir : 

1959 yılı Devlet Borçları bütçesinin tetkikme başlarken geçmiş yıllar boyunca, Devletin katma 
bütçeli daireler ile diğer müesseselerin iç ve dış borçlarının zaman içindeki seyrine göz atarak, bu ar
tışlar ile ekonomik bünyemizin canlanış ve inkişaf edişi arasındaki açık nispeti tesbit etmek isteriz. 

Aşağıdaki mukayeseli cetvelden de anlaşılacağı gibi 

A) Genel bütçe : 
I - Konsolide borçlar 

(îç borçlar) 
(Dış » ) 

31 . V. 1950 31. XI I . 1958 
vaziyeti vaziyeti 

(T. L. olarak) (T. L. olarak) 

749 964 028 
466 140 020 

783 057 720 
715 273 793 

II - Dalgalı borçlar 
(îç borçlar) 
(Dış » ) 

Yekûn 1 216 104 048 1 498 331 513 

350 169 484 
14 199 455 

452 009 654 
98 127 805 

B) Katma ve diğer bütçeler : 
I - Konsolide borçlar 

(îç borçlar) 
(Dış » ) 

II - Dalgalı borçlar 
(îç borçlar) 
(Dış » ) 

Yekûn 364 368 939 550 137 459 
(A) yekûnu 1 580 472 987 2 048 468 972 

Yekûn 

21 723 015 
135 850 161 

157 473 176 

479 962 700 
79 291 229 

270 835 060 
226 897 067 

497 732 127 

965 853 641 
189 437 811 

Yekûn 559 253 929 1 155 291 452 

(B) yekûnu 716 827 105 1 653 023 579 

liradır. 

(A) ve (B) grupları genel yekûnu 2 297 300 092 3 701 492 551 



31-. V: 1950 "tarihinde 2 297 300 092 liradan ibaret bulunan Devlet Borçları yekûnu, 
1 404 192 459 liralık bir artış kaydederek 3 701 492 551 liraya yükselmiş oulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1959 yılı Devlet Borçları bütçesi, 1958 yılı bütçesine nazaran 94 552 474 lira
lık bir artış kaydederek 425 965 978 lira olarak tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın 
212 959 164 lirası müfredatı aşağıda gösterilen maaş, ücret, tahsisat ve benzeri özlük haklar ile 
hususi kanunlara göre teessüs etmiş diğer haklardan terekkübetmektedir. 

133 000 000 Lira emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisatları 
1 034 092 » Vatani hizmet aylıkları 

50 000 000 » Yukarıki aylıklarda yapılacak değişikliklerin karşılığı 
137 000 » Malûllere verilecek arazi bedeli karşılığı 

28 788 072 » Çeşitli ikramiye, ödeme ve paylar 

212 959 164 

Mezkûr Devlet Borçları yekûnunun 213 006 814 lirası ise şu fasıllara ayrılmış bulunmaktadır: 

101 887 500 Lira konsolide borçlar: (2463, 2614, 4057, 4625, 4275, 4938, 5072, 5185, 5864, 5382, 
6218,6583, 6764 ve 6804 sayılı kanunlara istinaden yapılan çeşitli demiryolu, 
Millî Müdafaa, Kalkınma, Hazine, Hazineye müdevver Amortisman ve Kredi 
Sandığı tahvillerinin itfa taksitleri ile faiz, ve sair masrafları.) 

2 380 000 » Dalgalı borçlar: (1513, 2248, 2354, 2701, 2808, 3523, 4649, 4604 ve 5433 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak ödemeler ve hükme bağlı borçlar) 

108 739 314 » Dış borçlar: (2434, 4171, 5676, 6377, 6849, 6336, 5824, 1375 ve 2745 sayılı ka
nunlar gereğince yapılan istikraz ve temin olunan krediler) olmak üzere ceman 

213 006 814 Liradır. 

Geçen yıla nazaran vukua gelen 94 552 474 liralık Devlet Borcu artışı ise muhtelif fasıl ve mad
delerde müşahede edilen ceman 133 254 446 liralık "yükseliş ile yine muhtelif fasıl ve maddelerde 
hâsıl olan ceman 38 701 972 liralık eksiliş arasındaki müspet farktan ileri: gelmektedir. 

Devlet Borçları bütçesine mevzu yukarda müfredatı gösterilen ceman 425 965 978 liralık tahsi
sat, muhterem encümence de malûm olduğu üzere hususi kanunlarında yazılı itfa plânlarına ve yi
ne kanunların ihdas eylediği mükellefiyetlere dayandığı cihetle ayrıca bütçe formülünde zikredi
len fasıl ve maddeler hakkında uzun izahat verilmesine lüzum görülmemiştir. 

Devlet Borçlarının 31. V. 1950 tarihinden 31. XII . 1958 tarihine kadar takibettiği seyir aşağı
daki cetvellerde gösterilmiştir. 
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Devlet borçlan 

A) Genel bütçeden ödenenler : 31 . 5 .1950 31.12 .1950 31.12 .1951 31.12.1952 

(Konsolide) 749.964.028 743.793.374 714.451.106 744.296.030 
I - İç borçlar 

(Dalgalı) 350.169.484 310.150.276 369.785.641 208.245.950 

Yekûn 1.100.133.512 1.053.943.650 1.084.236.747 952.541.980 

(Konsolide) 466.140.020 557.854.322 549.842.683 647.196.266 
II - Dış borçlar 

(Dalgalı) 14.199.455 14.079.562 7.780.601 4.688.490 

Yekûn 480.339.475 571.933.884 557.623.284 651.884.756 

(A) yekûnu 1.580.472,487 1.625.877.534 1.641.860.031 1.604.426.736 

B) Katma bütçeli daireler ve 
diğer müesseseler 31. 5 .1950 31.12.1950 31.12.1951 31.12.1952 

(Konsolide) 21.723.015 20.137.266 18.373.334 16.119.330 
I - îç borçlar 

(Dalgalı) 479.962.700 520.289.813 576.027.793 583.290.195 

Yekûn 501.685.715 540.427.079 594.401.127 599.409.525 

Konsolide) 135.850.161 133.362.838 127.084.399 119.849.894 
II - Dış borçlar 

(Dalgalı) 79.291.229 69.878.785 65.232.667 50.874.909 

Yekûn 215.141.390 203.241.623 192.317.086 170.724.803 

(B) yekûnu 716.827.105 743.668.702 786.718.213 770.134.328 

Umumi yekûn 2.297.300.092 2.369.546.236 2.428.578.244 2.374.561.064 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Ha
zine kefaletini haiz bono 105.000.000 196.000.000 331.000.000 521.000.000 



icmali 
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31.12.1953 31.12 .1954 31.12 .1955 31.12 .1956 31.12 .1957 31.12 .1958 

710.308.320 802.006.999 822.449.004 879.328.370 837.111.700 783.057.720 

251.264.781 353.105.410 282.486.596 272.478.321 388.249.231 452.009.654 

961.573.101 1.155.112.409 1.104.935.600 1.151.806.691 1.225.360.931 1.235.067.374 

507.336.116 505.785.783 565.007.495 569.683.432 693.412.372 715.273.793 

88.123.450 87.558.410 86.450.932 86.169.754 86.169.754 98.127.805 

595.459.566 593.344.193 651.458.427 655.853.186 779.582.126 813.401.598 

1.557.032.667 1.748.456.602 1.756.394.027 1.807.659.877 2.004.943.057 2.048.468.972 

31.12 .1953 31.12 .1954 31.12 . 1955 3 1 . 12 .1956 31.12 .1957 31.12.1958 (*) 

13.804.022 13.155.115 162.509.759 157.391.411 274.632.988 270.835.060 

574.765.414 559.405.843 824.162.765 916.716.187 928.911.200 965.853.841 

588.569.436 572.560.958 986.672.524 1.074.107.598 1.203.544.188 1.236.688.701 

118.416.408 182.549.280 201.719.652 297.682.522 245.145.588 226.897.067 

40.281.690 76.173.237 115.240.649 222.990.331 180.302.138 189.437.811 

158.698.098 258.722.517 316.960.301 520.672.853 425.447.726 416.334.878 

747.267.534 831.283.475 1.303.632.825 1.594.780.451 1.628.991.914 1.653.023.579 

2.304.300.201 2.579.740.077 3.060.026.852 3.402,440.328 3.633.934.971 3.701.492.551 

756.000.000 692.000.000 463.500.000 468.000.000 816.000.000 1.137.000.000 

(*) 1950 yılı ve diğer yıllarla mukayese imkânını, muhafaza edebilmek maksadiyle 1958 sonu 
itibariyle Devlet borçları vaziyeti de cetvele resmî kurla ifade edilerek konulmuştur. Esasen, tedi
yesi mal ihracı suretiyle yapılan kredilerde prim miktarı alacaklı tarafından mubayaa edilecek mal 
cinsine göre tahavvül ve ilerde taayyün eyliyeceği cihetle 1958 borç vasiyetinin primli kurla katı 
şekilde iraesine imkân görülememiştir. 
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Konsolide borçlarda, tetkik mevzumuz olan 1959 senesine kadar memleket hizmetinde atı

lan başarılı adımlar ile muvazeneli, büyük imar hareketleri ve iktisadi gelişme tempomuzla 
mütenasip olarak muntazam bir artış seyri takibedilmektedir. Bu artış elde edilen neticelere ve 
yapılan yatırım hareketlerine nazaran gayet normaldir. Ve teveccüh ettiği istikamet bakımın
dan da istikbal için ümit vericidir. 

Filhakika akdedilen istikrazların fasılları normal bütçe varidatı ile birleşerek, liman, is
kele ve barınaklar, köy yolları, köy içme suları, sulama tesisleri, köy okulları, hastaneler, sağ
lık tesisleri, köprüler ve demiryolları gibi memleketimizin doğrudan doğruya kalkınması ile 
ilgili yatırımlara sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Dalgalı iç borçların tahsisatında ise eski yıllarda göze çarpan muntazam bir artışa rağ
men, 1959 yılında oldukça büyük 20 898 650 liralık bir eksiliş göze çarpmaktadır. Bunun da 
sebebi, Devlet Malzeme Ofisi sermayesinin itfasıdolayısiyle öteden beri ayrılan karşılıkların ve 
6684 sayılı Kanun gereğince çıkarılan bonoların itfa bedellerinin geçen sene ikmal edildiği için 
artık bu sene ayrılmamasıdır. 

Yukarda birinci sayfada verdiğimiz mukayeseli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veç
hile mülhak bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer teşekküllerin Hazine kefaleti 
ile aldıkları borçlar ile birlikte Devlet borçlarının umumi yekûnu 31 . V . 1950 tarihinde 2 
küsur milyar lira iken 31 . XII. 1958 tarihinde 3 701 496 551 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 
Bu miktar yekûn'borcunu 2 milyar 048 milyon liralık kısmı umumi muvazeneye taallûk etmek
tedir. Bunun bir miyar 498 milyon lirası konsolide ve 550 milyon lirası dalgalı borç mahiye
tindedir. 1950 yılma nazaran konsolide iç borçlarda görülen 33 milyon liralık artış, 125 mil
yon liralık 1953 istikrazı ile 1955 ve 1956 yıllarında yapılan ceman 183 milyon liralık üç istik
razın neticesidir. 

Konsolide dış borelardaki 249,1 milyon liralık yükselme ise Marshall Yardım Plânı çerçevesi dâ
hilinde Birleşik Amerika'dan alman kredilerle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından yapıl
mış olan istikrazlardan tevellüdeylemektedir. 

Evvelki kısımlarda da izah olunduğu veçhile, umumi muvazene sahasında yapılan bu borçlan
malar ile iktisadi cihazlanmanm tahakkukunu istihdaf eden yatırımlar yapılmıştır. 

Mülhak bütçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazine kefaleti ile aldıkları borçlar
da 1950 yılma nazaran vâki 936,1 milyon liralık artış; Karayolları, Devlet Demiryolları, Devlet Su 
İşleri, Denizcilik Bankası, Emlâk Kredi Bankası, PTT, Etibank, Sümerbank, Türk Havayolları ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi teşekkül ve müesseselerce yapılan yatırımların finansmanı ile ilgilidir. 
Ayrıca Sınai Kalkınma Bankasının hususi sektörün sınai faaliyetlerinin finansmanına yardım etmek 
üzere, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından Hazine kefaleti ile akdeylediği 18 milyon do
larlık dış istikrazı da bu rakamın içinde mütalâa etmek lâzımdır. Böylece 1950 yılından 1958 yılma 
kadar geçen devre zarfında millî istihsal gücümüzün artırılmasına matuf olarak yapılan milyarlar
ca liralık yatırımlar yanında Devlet borçlarımızın artışı tamamiyie normal bir seyir takibetmiş bu
lunmaktadır. 

1950 vel958 yıllarındaki Devlet borcu miktarlarının Türkiye millî geliri ve bütçe varidat rakam
ları ile karşılıklı olarak tetkiki ve müşahedeyi ayrıca teyidetmektedir. 

Nitekim. Mayıs 1950 tarihinde 2 milyar 297 milyon lira olan Devlet borcunun câri fiyatlarla ve 
birinci muvakkat rakam olarak 8 milyar 101 milyon lira ile ifade edilen 1949 yılı millî gelirine 
nispeti % 28,3 olmasına mukabil, Aralık 1958 sonundaki 3 milyar 701 milyon liralık Devlet borcu
nun, câri fiyatlarla ve birinci muvakkat rakam olarak halen elde mevcut 1957 yılının 31 milyar 479 
milyon lira olan millî gelirine nispeti % 11,8 dir. Aynı mukayese mevzuubahis yılların bütçe vari
dat rakamları ile yapıldığı takdirde, aradan geçen8 yıl içinde Devlet borçları külfetinin yarı yarıya 
hafiflediği görülür. < 

Filhakika 1950 yılı Devlet borçları yekûnunun aynı yıl bütçesi yaridat rakamına , olan nispeti 
% 176 olduğu halde, bu nispet 1958 yılı için % 82,7 ye düşmektedir. 

Pu mukayeseler muhteliî yabancı memleketlerinki ile birlikte aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir, 



Devlet borcunun Devlet gelirine yüzde nispeti 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Avusturalya 
Kanada 
Fransa 
italya 
Japonya 
ingiltere 
B. Amerika 
Türkiye 

194.6 
433.7 
213.1 
217.9 

15.1 
623.7 
536.3 
176.— 

148.1 
318.2 
182.6 
187.7 
11.1 

560.2 
401.1 
180.56 

141.4 
338.1 
178.2 
177.6 
15.8 

562.2 
325.6 
153.05 

151.2 
333.4 
177.6 
189.9 

15.9 
535.1 
306.6 
117.57 

168.4 
348.2 
172.4 
180.7 
25.— 

508.4 
309.5 
112.7 

173.4 
331.7 
166.6 
173.1 
27.3 

511.— 
330.4 
109.7 

173.1 
271.5 
166.8 
182.2 

27.— 
440.8 
284.7 
102.3 

169.9 
277.— 
162.2 
176.1 
17.— 

417.2 
261.8 

(*) 90.7 

(*) 1958 Devlet borcumuzun Devlet gelirine nispeti % 82.7 olup diğer memleketler için senelik 
malûmat temin edilememiştir. 

Diğer memleketlere ait rakamlar International Financial Statistics Bülteninden alınmıştır. 

Devlet borcunun millî gelire göre nispeti 

1953 1954 1955 1956 1957 

Avusturalya 
Fransa 
italya 
B. Amerika 
Türkiye 

0.460 
0.517 
0.405 
0.725 
0.137 

0.452 
0.491 
0.419 
0.741 
0.151 

0.485 
0.471 
0.425 
0.691 
0.147 

0.475 
0.464 
0.411 
0.638 
0.136 

0.470 
0.449 
0.403 
0.591 
0.118 

Açıkça görülüyor ki, 1950 yılından bu yana Devlet Borçlarında kaydedilen artış, millî gelir 
ve bütçe varidatı rakamlarının inkişafı ile birlikte mülâhaza edilince, borç yekûnunun hafiflemesi 
şeklinde tecelli etmektedir ki, bu netice Hükümetimizin âmme kredisi sahasında takibettiği poli
tikanın itidal ve hassasiyetle yürütüldüğünün bir ifadesidir. 

Devlet Borçlarının son 8 senelik seyri ve tetkik mevzuumuz olan 1959 senesindeki umumi man
zarası hakkındaki müşahede ve mütalâalarımıza nihayet vermeden evvel şu noktayı da ilâve ede
lim ki, gerek Umumi Muvazene sahasında, gerekse mülhak bütçeli idereler ile iktisadi Devlet Te
şekkülleri tarafından yapılan yatırımlarda dâhilden ve hariçten akdedilen istikrazlar ve temin olu
nan krediler kıymetli bir yardımcı rolü ifa etmiş bulunmakla beraber, bu yatırımların finansmanı 
için kendi kaynaklarımızdan tahsis edilen meblâğlar, mezkûr borç rakamlarının kat kat fevkın-
dedir. Diğer taraftan borçlanmalarda daha ziyade uzun vadeli istikraz ve krediler sağlanması 
yoluna gidilmiş olup kısa vadeli kredilerin mâkul hadler dâhilinde tutulması meselesi üzerinde dik
katle durulduğu da müşahede edilmektedir. 

Yukarda kısaca ifade etmeye çalıştığımız 1959 yılı Devlet Borçları bütçesi ile ilgili görüş ve mü
talâalarımıza nihayet verirken her ne kadar klâsik bütçe nazariyatı bakımından gerçek bir (Devlet 
Borcu) karakteri taşımasa dahi dış borçlar bahsinde biraz daha mevzua girerek tetkik ettiğimiz 
1959 yılı Devlet Borçları bütçesiyle dolayısiyle alâkalı bulunan son kredi anlaşmalarına da kısaca 
göz gezdirelim : 

Muhterem encümence malûm olduğu üzere, dış krediler bahsinde, 1958 Ağustos ayı başından 
itibaren, memleketimizde alman seri halindeki iktisadi ve malî istikrar tedbirlerine muvazi olarak 
tamamiyle yeni ve hayırlı bir safhaya girilmiş bulunmaktadır. Filhakika Birleşik Amerika Hükü 
meti, Milletlerarası Para Fonu ve Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı ile yapılan muhtelif an
laşmalar neticesinde, istihsalimizin artırılması ve iktisadi bünyemizin daha da kuvvetlendirilmesi 
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gayelerine sarf edilmek üzere sözü edilen beynelmilel teşekküllerle dost ve müttefik hükümetler
den ahiren uzun vadeli ve büyük dış krediler temin edilmiş bulunmaktadır. 

D.ğer taraftan Maliye Vekâleti nezdmcle yaptığımız tetkikler neticesinde, bahis mevzua anlat
malarda Amerika ve E. P. U. memleketlerine transferi gecikmiş ve mütaakip yıllarda vâdeleri hulul 
edecek borç taksitlerinin, tediye muvazenemiz üzerinde tazyik yapmıyacak şekilde uzun bir 
devreye talik ve tevzii keyfiyetinin de derpiş edlmiş bulunduğu ve bu mesele üzerinde yapılan 
müşterek çalışmaların müsait bir seyir takibetmekte olduğu memnuniyetle müşahede edilm.ştir. 

Ahiren temin edilen ve tediye muvazenemize büyük bir takat sağlryan bu uzun vadeli krediler 
ile hibe mahiyetindeki yatırımlar : 

OEEC memleketlerinden. 
îthal kotamızın artırılmasından, 
Milletlerarası para fonundan, 
Eisenhover'in özel fonundan (Hibe), 
Amerikan yardımı (Hibe). 
Borç taksitlerinin tecilinden, 
Eximbanktan, 
Kalkınma ikraz fonundan, 
B. Amerika zirai mahsul fazlasından, 
olmak üzere ceman; 

dır. 
Türk lirası olarak sağlanan yardımlar da : 

10) 225 000 000 TL. Millî Müdafaa masrafları karşılığı, 
11) 810 000 000 TL. Yatırım ihtiyaçları karşılığından ceman 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9)1 
• 
— 

75 000 000 
25 000 000 
25 000 000 
25 000 000 
75 000 000 
44 000 000 
37 500 000 
37 500 000 
15 000 000 

359 000 000 

$. 
$. 
$• 
$. 
$. 
$. 
$. 
$. 
$. 

1 035 000 000 TL. dır. 

Yukarda 4, 5, 10 ve î l numaralarda gösterilen yardımlar hibe mahiyetinde! olduğu cihetle (dtş 
borç) telâkki edilmelerine imkân yoktur. 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 numaralarda gösterilenler ise muhtelif 
usul ve şekillerle temin edilmiş yeni dış borçlardır. Bu borçların ilk resülmal taksiti 1963 yılı so
nunda muayyen itfa plânları gereğince ödenmeye başlanacaktır. Bunların faizlerinin ilk tediye tak
sitleri ise 1959 Haziran sonunda ödenmeye başlayacaktır. 

Demek oluyor ki, OEEC Teşkilâtına âza memleketler tarafından memleketimize açılan kredi
lerin resülmal taksitlerinin 1964 yılının başından itibaren ödenmeye başlamasına mukabil faiz
leri 30 . VI . 1959 tarihinden yani 1959 bütçe yılının 5 nei ayından itibaren 6 şar aylık devrel r 
halinde ödenmeye başlanacaktır. 

Tetkikatımıza nihayet verirken, Devlet tahvil ve bono piyasasını tanzim etmekle vazifelendi
rilmiş bulunan (Amortisman ve Kredi Sandığı) nm yapmış olduğu muameleler hakkında da" kısaç s 
malûmat vermeyi faydalı görmekteyiz. Adı geçen sandık 1958 ydı zarfında Devlet tahvil piyasasını 
âzami dikkat ve itina ile takibetmiş bulunmaktadır. Bunun yanında bâzı daire, müessese ve te
şekküllerin uzun vadeli yatırımlarının finansmanına iştirak ederek bu müessese ve teşekküllere 
ikrazlarda bulunmuştur. Sandığın bu mevzudaki yatırımlarının 31 .KIT . 1958 tarihindeki pozis
yonu aşağıdadır. 
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Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından yapı-
lan ikrazların 31 . XII . 1958 tarihi itibariyle 

bakiyeleri 
Müessesenin daı TL. 

Etibank 
Makina ve kimya End. 
İller Bankası 
Devlet Demiryolları 
Et ve Balık Kurumu 
Sümerbank 
Denizcilik Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. Çimento sanayii 
PTT 

Kurumu 

T. Emlâk Kredi Bankası 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
T. Şeker fabrikaları A .. Ş. 

Yekûn 

232 838 677 
22 290 450 
83 269 472 
65 527 919 
20 000 000 
57 500 00Ö 
21 803 517 
75 934 080 
55 500 000 
18 500 000 
18 163 671 
75 787 355 
96 423 235 

843 538 380 

47 
45 ' 
46 
46 
00 
— 
32 
22 
— 
— 
2ü 
83 
67 

08 

Sand-ğın 31 . XII . 1957 tarihindeki pozisyonu 658 590 330 lira olduğu halde 31 . XII , 1958 
tarihinde 184 948 050 lira fazlasiyle 843 538 380 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Devlet borçları 1959 yılı bütçesi yüksek encümenin tasviplerine arz olunur. 
Maliye Grupu raportörleri : 

Afyon K. Mebusu Ankara Mebusu Antalya Mebusu Balıkesir Mebusu 
N. Topcuoğiu I. Seçkin K. Akmantar H. Timurtaş 

(Bulunmadı) 

istanbul Mebusu istanbul Mebusu Van Mebusu 
î. Sevel N.N. Yücel F. Melen 

(Bulunmadı) 
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1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira Tahsisatın nevi 

Devlet Borçları 
1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

îkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaş, ücret, tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

801 Emekli, dul ve yetim aylıklan 133 000 000 133 000 000 133 000 000 
802 Vatani hizmet aylıkları 

10 Aylıklar 1 075 266 1 033 072 1 033 072 
20 Çocuk zammı 1 440 1 020 1 020 

Fasıl yekûnu 1 076 706 1 034 092 1 034 092 

II - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek arazi * 
bedeli 238 000 137 000 137 000 

804 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

11 (% 11er) 8 400 000 8 400 000 8 400 000 
12 Yönetim masraflarından Hazi

ne payı 5 054 000 4 846 072 4 846 072 
13 65 nci madde gereğince yapıla

cak ödemeler . * " 10 000 22 000 22 000 
14 89 ncu madde gereğince ödene

cek emekli ikramiyeleri 10 000 000 11 000 000 11 000 000 
15 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı mad

deler gereğince yapılacak öde
meler 2 500 000 3 520 000 3 520 000 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
60 ye 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 1 126 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 27 090 000 28 788 072 28 788 072 

805 Emekli, dul ve yetim aylıkla-
riyle vatani hizmet tertibinden 
ödenen aylıklarda yapılacak 
değişikliklerin gerektirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 0 50 000 000 50 000 000 

îkinci kısım yekûnu 161 404 706 212 959 164 212 959 164 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım 

I - îç borçlar 
A - Konsolide borçlar 

806 2463, 2614, 4057, 4625, 4275, 
4938, 5072, 5185, 5864, 5382, 
6218, 6583, 6764 ve 6804 sayılı 
kanunlara istinaden yapılan is
tikrazlar 

11 % 7 gelirli Siyas -> 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 

0 îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi 

0 îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin itfası 

0 îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin umumi 
masrafları 

Yekûn 

21 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin faiz ve ikramiyesi 

22 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin itfası 

23 1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

Yekûn 

176 900 

1 191 800 

6 300 

1 375 000 

55 487 

718 140 

3 373 

777 000 

1 978 530 

3 606 320 

25 650 

5 610 500 

93 497 

850 460 

3 543 

947 500 

0 

0 

0 

0 

1 753 740 

3 831 200 

25 650 

5 610 500 

93 497 

850 460 

3 543 

947 500 

9 

0 

0 

0 

0 

1 753 740 

3 831 200 

25 650 

5 610 500 
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M, Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

26 Millî müdafaa istikrazı tahvil
lerinin faiz ve ikramiyesi 

27 Millî Müdafaa istikrazı tahvil
lerinin itfası 

28 Millî Müdafaa istikrazı tahvil
lerinin umumi masrafları 

31 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin faizi 

32 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin itfası 

33 Kalkınma istikrazı tahvilleri-
uin umumi masrafları 

4 651 302 

8 088 620 

29 078 

12 769 000 

4 720 627 

6 527 600 

26 773 

4 100 182 

8 639 740 

29 078 

12 769 000 

4 323 027 

6 925 200 

26 773 

4 100 182 

8 639 740 

29 078 

12 769 000 

4 323 027 

6 925 200 

26 773 

Yekûn 11 275 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin faizi 8 643 156 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin itfası 11 089 200 

38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin umumi masraf lan 29 644 

11 275 00 11 275 000 

7 967 856 7 967 856 

11 764 500 11 764 500 

29 644 29 644 

Yekûn 19 762 000 19 762 000 19 762 000 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin faizi 4 944 943 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin itfası 5 402 700 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 18 957 

4 602 070 4 602 070 

5 738 400 5 738 400 

19 530 19 530 

Yekûn 10 366 600 10 360 000 10 360 000 

51 1949 istikrazı tahvillerinin fa
iz ve ikramiyesi 5 236 324 

52 1949 istikrazı tahvillerinin it
fası 5-206 600 

53 1949 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları 21 076 

4 915 851 4 915 851 

5 525 900 5 525 900 

21 249 21 249 

Yekûn 10 464 000 10 463 000 10 463 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin faizi 

57 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin itfası 

58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin umumi masrafları 

Yekûn 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin faizi 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin itfası 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 

Yekûn 

66 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralınan 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin faiz ve ikramiyesi 

67 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin itfası 

68 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları 

Yekûn 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin fa
izi 

72 % 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin it
fası 

73 % 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları 

Yekûn 

1958 1959 yılı için 
Y ı i ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 384 775 2 264 775 2 264 775 

2 430 000 2 550 000 2 550 000 

8 725 8 725 8 725 

4 823 500 4 823 500 4 823 500 

5 430 800 5 210 800 5 210 800 

4 600 000 4 820 000 4 820 000 

17 200 17 200 17 200 

10 048 000 10 048 000 10 048 000 

2 163 236 2 092 236 2 092 236 

1 849 000 1 920 000 1 920 000 
% 

0 

11 764 11 764 11 764 

4 024 000 4 024 000 4 024 000 

2 724 250 2 614 250 2 614 250 

1 930 000 2 040 000 2 040 000 

8 250 8 250 8 250 

4 662 500 4 662 500 4 662 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

76 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvil
lerinin faizi 

77 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvil
lerinin itfası 

78 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvil
lerinin umumi masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 562 500 

3 750 000 

17 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 375 000 

3 750 000 

17 500 

3 375 000 

3 750 000 

17 500 

Yekûn 7 330 000 7 142 500 7 142 500 

Fasıl yekûnu (Konsolide İç 
Borçlar) 103 287 100 101 887 500 101 887 500 

B - Dalgalı Borçlar 

1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
'' 3523 sayılı kanunlar gereğince 

nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 
4649,4604 ve 5433 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak öde
meler 

11 Su işleri kredisinin faizi 
12 Su işleri kredisinin itfası 

\ Yekûn 

16 Zirai Donatım Kurumu ser
maye kredisinin faizi 

17 Zirai Donatım Kurumu ser
maye kredisinin itifası 

Yekûn 

0 Devlet Malzeme Ofisi sermaye 
kredisinin faizi 

0 Devlet Malzeme Ofisi sermaye 
kredisinin itfası 

Yekûn 

1 000 40 000 40 000 

766 000 
100 000 

866 000 

97 000 

100 000 

197 000 

16 550 

889 000 

678 000 
100 000 

778 000 

194 000 

100 000 

294 000 

0 

0 

678 000 
100 000 

778 000 

194 000 

100 000 

294 000 

0 

0 

905 550 
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Devlet Borçlan 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin faizi 
Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin itfası 

Yekûn 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 
6684 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan bonoların itfası 

Dalgalı iç borçlar yekûnu 

îç borçlar yekûnu 

I I - Dış borçlar 

79 100 

100 000 

179 100 

2 147 650 

500 000 

20 630 000 

23 278 650 

126 565 750 
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1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

168 000 

100 000 

268 000 

1 340 000 

1 000 000 

0 

2 380 000 

104 267 500 

168 000 

100 000 

268 000 

1 340 000 

1 000 000 

0 

2 380 000 

104 267 500 

826 2434, 4171, 5676, 6377, 6849, 
6336, 5824, 1375 ve 2745 sayılı 
kanunlar gereğince yapılan is
tikraz ve temin olunan kredi
ler 

12 Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti Hükümetinden temin 
olunan kredinin taksiti 6 700 4 500 4 500 

21 15 milyon isterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazının faizi 

22 15 milyon isterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazı mu itfası 

Yekûn 

26 2 milyon isterlinlik ingiliz is
tikrazının faizi 

27 2 milyon isterlinlik ingiliz is
tikrazının itfası 

Yekûn 

398 996 

7 463 060 

7 862 056 

53 200 

995 076 

1 048 276 

557 450 

24 713 500 

25 270 950 

74 330 

3 295 140 

3 369 470 

557 450 

24 713 500 

25 270 950 

74 330 

3 295 140 

3 369 470 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisat] istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının faizi 5 990 8 375 8 375 
264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının itfası 112 010 370 925 370"925 

Yekûn 118 000 379 300 379 300 

16 300 000 dolarlık Milletler
arası İmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin faiz ve masraf
ları 1 874 349 5 759 498 5 759 49S 
16 300 000 dolarlık Milletler
arası îraar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin itfası 1 610 364 5 370 000 5 370 000 
16 300 000 dolarlık Milletler
arası imar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin umumi masraf
ları " 1 1 1 
Milletlerarası imar ve Kalkın
ma Bankasının sair kredileri
nin faiz ve masrafları '1 İ I 

Yekûn 3 484 715 11 129 500 11 129 500 

38 milyon dolarlık Mars bal! 
kredisinin faizi 
38 milyon dolar 11 k M a» s i > a U 
kredisinin itfası 

Yekûn 

36 milyon dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 
36 milyon dolarlık Marslı al! 
kredisinin itfası 

Yekûn 

20 milyon dolarlık Marshall 
kredisi faizi 
20 milyon dolarlık Marslıail 
kredisi itfası 

2 467 615 

3 842 272 

6 309 887 
„ _ — . _ _ . „ _ _ _ , . . . 

2 397 038 

2 675 453 

5 072 491 

0 
0 

0 
0 
0 

, .. : __ 

0 
0 

0 

8 319 221 

117 582 

0 
0 
0 

.»__ 

0 
0 
0 

8 319 221 

117 582 

Yeyûn 0 8 436 803 8 436 803 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

0 11 200 000 dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 

72 Askerî teslihat kredileri tak
siti 

76 Alacaklı başlangıç kredisinin 

81 Kote kredisinin faizi 
82 Kote kredisinin itfası 

86 Anadolu Demiryolu, Haydar
paşa Limanı mubayaa taksit
leri ile 1935 Türk borcu tah
villerinin taksitleri 

Fasıl yekûnu (Dış borçlar ye
kûnu) 

1958 
T ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

791 056 

— 219/228 — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

8 400 000 27 000 000 27 000 000 

2 187 500 

2 625 000 
1 

2 625 001 

7 031 250 

8 437 500 
1 

8 437 501 

7 031 250 

8 437 500 
1 

8 437 501 

5 537. 366 17 680 040 17 680 040 

43 443 048 108 739 314 108 739 314 

Beşinci kısım yekûnu 170 008 798 213 006 814 213 006 814 

KISIMLAR YEKÛNU 
îkinci kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

161 404 706 212 959 164 212 959 164 
170 008 798 213 006 814 213 006 814 

UMUMÎ YEKÛN 331 413 504 425 965 978 425 965 978 
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27 - Maarif Vekâleti 



fi . I . 1959 

Rapor 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Yüksek Reislikçe tekikımize tevdi edilen 1959 yılı Maarif Büiçesi, Keislikten aldığımız esas direk
tiflere göre incelenmiştir. Vekâletin ilgili makamlariyîe. yapılan temas neticesinde müşahede- ettiği-
ğimiz hususları aşağıda arz etmeyi lüzumlu gördük. 

Maarif Vekâleti 1959 yılı için tesbit edilen tahsisat miktarı (yatırımlar dâhil) 605 077 022 lira
dır. Geçen seneye nazaran 806 497 lira noksanlık ve 65 983 785 lira fazlalık görülmektedir. Bu 
fazlalığın 28 999 683 lirası personel masrafları, 3 373 050 lirası yönetim masrafları, 26 302 221 
lirası daire masrafları, >*2 531 431 lirası yardımlar ve 4 777 500 lirası da yatırımlara tahsisedilmiştir. 

Aşağıdaki mukayeseli 1 No. !u cetvel bu hususta açık bir fikir vermektedir. 

No. 1 

1958 ve 1959 yılları bütçelerindeki tahsisatın mukayese cetveli 

1958 yılı bütçe-

Hizmetin mahiyeti 

Vekil tahsisatı 
Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 

Yatırımlar 
Yekûn 

Yekûn 

ıdeki tahsisat 
Lira 

12 000 
405 557 430 
6 135 408 
51 278 244 

923 000 
12 648 176 

476 554 258 
«3 345 386 

539 899 644 

1959 yıh teklifi 
Lira 

12 000 
434 557 113 
9 508 458 
77 408 968 

288 000 
15 179 597 

536 954 136 
68 122 886 

605 077 022 

Fazlası 
Lira 

28 999 683 
3 373 050 
26 302 221 

2 531 421 

61 206 375 
4 777 500 

65 983 875 

Eksiği 
Lira 

171 497 
635 000 

806 497 

306 497 

Umumi bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Maarif Vekâletine tahsis edilen meblâğ bugün 
Millî Müdafaadan sonra gelmektedir. Bir taraftan memleketin nüfusunun artması, bir taraftan Ma
arife olan ihtiyaç ve arzunun Maarif Vekâletini ve dolayısiyle Hükümeti bu hususta hamleli bir 
bütçe yapmaya zorlamaktadır. Bunun neticesi aşağıda arz ettiğimiz cetvelde görülmektedir-
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No. 2 

1958 - 1959 yılları itibariyle tahsisat durumunu gösterir cetveldir 

Ek ve münakale 

Senesi 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Bütçe ile veri
len tahsisat 

Lira 

106 497 248 
165 732 843 
176 444 347 
188 481 990 
199 419 170 
234 189 389 
263 346 723 
361 126 293 
425 833 530 
507 531 484 
539 899 644 
605 077 022 

suretiyle ilâve 
edilen tahsisat 

Lira 

53 055 050 
27 774 050 
4 582 021 
4 555 693 
3 970 447 

15 735 783 
41 126 113 
3 540 574 
2 921 230 
4 090 895 

Yekûn 
Lira 

159 552 298 
193 506 893 
181 026 368 
193 037 682 
203 380 617 
249 924 172 
304 472 836 
364 666 867 
428 754 760 
511 622 381 
539 899 644 

Bu yekûna Maarif Vekâletine bağlı mülhak bütçeli dairelere tahsis edilen ödenek de dâhil 
edildiği takdirde her derecedeki maarif hizmetlerine umumi bütçeden verilen tahsisat 734 558 950 
liraya baliğ olmaktadır. 

İlk, orta, teknik ve yüksek öğretimi içine alan maarif hizmetlileri için 1959 bütçe lâyihaları 
ile istenilen tahsisat 734 558 950 liraya baliğ olmaktadır. Bu para umumi bütçenin % 10,2 ve 
millî gelirin de takriben % 3 üne tekabül etmektedir. Bu nispet milletlerarası ölçülere göre maari
fimizin de ileri memleketler sırasına girmek istikametinde olduğunu göstermektedir. Çünkü eli
mizdeki istatistiklere göre maarifte ileri memleketlerde maarif bütçeleri umumi bütçelerin % 10 
undan ve millî gelirlerin % 2 sinden yukarı bulunmaktadır. Bu da bize maarif işlerine verilen 
ehemmiyetin bariz ifadesidir. 

Umumi bütçe memleketin aynı derecede de mühim başka hizmetlerini de karşılamak zorunda 
bulunduğundan maarif bütçesinin bundan daha fazla artmasına imkân olmadığı aşikârdır. Bu 
takdirde bütün maarif müesseselerimizi ve memleketin umumi maarif seviyesini maarifte ileri 
memleketler seviyesine çıkarmak istediğimiz zaman millî gelirin bugünkünden hiç olmazsa iki mis
line çıkması lâzmıgcldiğini de gözönünde bulundurmak ve dolayısiyle ileri bir maarif politikası 
için ileri bir kalkınma politikası takibetmek zaruretinde bulunduğumuz aşikârdır. 

1959 yılı için (D) cetveline ilâve edilen hizmetliler kadrosu aşağıdaki 3 No. lu cetvelde gös
terilmiştir. 
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No. 3 

1959 yılı içuı (D) cetveline ilâve edilen hizmetliler kadroları 

Dairesi Aded Lira 

Merkez 
Ortaöğretim 
İmam - Hatip Okulları 
İlköğretim 
Kütüphaneler 
Güzel Sanatlar 
Eski Eserler ve Müzeler 
Sağlık dairesi 
öğretmen okulları 
Meslekî ve Teknik öğretim 
Atatürk Üniversitesi 

Be§ aylık tahsisat 

12 
354 

26 
14 
24 
16 
18 

8 
146 
167 
29 

802 

35 532 
571 200 
46 200 
24 600 
51 900 
47 100 
43 500 
20 400 

288 000 
452 100 
100 500 

1 645 500 
674 655 

Yekûn 2 320 155 

1959 bütçesinde idari işler için 45 036 450 lira ve öğretim işleri için de 389 532 573 lira olmak 
üzere 434 569 113 liradır. Bu miktar tahsisat iki esaslı grup halinde sarf olunmaktadır. Aşağıda 
4 No. lu cetvel bu masrafları bütün teferruatiyle göstermektedir. 

No. 4 

1959 yılı bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel nıasraflannm idare ve öğre
tim itibariyle dağıtımını gösterir listedir. 

çin 
i z a h a t 

İdari işler 
Lira 

2 672 000 
1 783 500 
2 221 660 

37 955 
26 650 

— 
95 180 
39 760 

2 936 500 
191 190 
128 590 
102 370 

63 450 

1 243 280-

için 
Aded 

441 
419 
392 

10 
7 

— 
14 
9 

835 
34 
19 
24 

6 

348 

öğretim işleri 
Lira 

— 
—, 

796 280 
24 440 
76 140 

— 
— 

46 996 800 
11 420 

— 
955 840 

— 

27 689 351 

için 
Aded 

— 
— 
92 

0 
10 
— 
— 

7 480 
3 

— 
149 
— 

5 898 

Merkez teşkilâtı 
Maarif daireleri 
İlköğretim müfettişleri 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
istanbul Yüksek öğretmen Okulu 
Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü 
istanbul Kandilli Rasathanesi 
Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettiş kâtipleri 
Ortaöğretime bağlı okullar 
istanbul Valdebağ Prevantoryum - Sanatoryum 
Yurtlar kadroları 
istanbul Teknik Okulu 
Meslekî ve teknik öğretim (Yapı işleri taşra kad
rosu) 

5 898 Meslekî ve teknik okullar 



tdari işler 
Lira 

607 450 
56 800 
33 850 

2 588 760 
886 180 
40 000 
51 600 
20 730 

802 605 
116 690 

— 
42 300 
31 500 

için 
Aded 

130 
15 
9 

124 
198 

8 
11 
5 

176 
30 
— 
15 
7 

öğretim işleri 
Lira 

5 432 340 
496 285 
400 320 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 612 884 
247 271 830 

743 820 
38 100 

i için 
Aded 

929 
76 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

341 
53 905 

151 
11 

— *33 — 

İ z a h a t 

îlk öğretmen okulları 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 
Eski eserler ve müzeler 
Anıt-Kabir kadroları 
İstanbul Maarif Basımevi 
İstanbul Derleme Müdürlüğü 
Umumi kütüphaneler 
Atatürk Üniversitesi 
İlkokul öğretmenleri 
İmam-Hatip okulları 
Sağır, dilsiz ve körler okulları kadroları 

16 821 150 3 286 333 545 850 69 122 Yekûn 

12 000 — — — Vekil tahsisatı 
4 200 — — — Temsil tahsisatı 

18 148 130 8 117 — — (D) cetvelindeki hizmetler : Fasıl : 202 - Madde : 
11-12 

— -r- 52 945 — Açık maaşları 
_ _ 5 440 000 2 871 Eğitmenler ücreti: Fasıl : 202-Madde : 30 

1 515 500 398 — —- Geçici hizmetliler ücreti : Fasıl : 203 - Madde : 
11-12 

— — 5 083 564 175 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler : Fasıl : 204 
7 524 560 23 704 — * — Ek görevler (Müdür ve muavinleri) Fasıl: 217 -10 

— — 20 582 600 — Ders ücretleri : Fasıl : 217-Madde : 20, 30, 40 
1 011 000 — 24 827 614 — Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları, yaka

cak zammı, ecnebi dil bilenlere para mükâfatı, 
emekli keseneği ve mesai saati dışında çalıştırıla
cakların ücretleri. Fasıl : 206, 207, 209, 211 

45 036 540 35 505 389 532 573 72 168 Yekûn 

12 000 1 nci kısım 
434 557 113 2 nci kısım 

434 569 113 Yekûn 

389 532 573 öğretim işleri için 
45 036 540 İdari işler için 

434 569 113 Yekûn 

1959 yılı bütçe teklifinin masraf ve hizmetleritibariyle dairelere tahsis şekli aşağıdaki 5 No. lı 
cetvelde tafsilen gösterilmiştir. 

* 
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Bu arada kültür meselelerimizin umumiyet itiuariyle mevcut durumunu tesbit etmekte tayda mü

lâhaza etmekteyiz. Aşağıda gösterilen 6 No. lu cetvel 1958 - 1959 eğitim yılı başında muhtelif dere
cedeki okul sayılarım göstermektedir. 

No, 6 

İlköğretim 

Okul Okul 

ilkokul 
Yetiştirme Yurt. 

Ortaöğretim 

Lise 
Kolej 
Ortaokul 
İmam - Hatip 

21.638 
49 

114 
6 

503 
18 

Öğretmen Okulları 

tlköğretmen Okulu 52 

Mesleki ve Teknik öğretim 

İstanbul Teknik Okulu 
Zonguldak Teknik Okulu 
Erkek Teknik öğretmen Okulu 
İstanbul Tat. Güzel Sanat Okulu 
Tekniker Okulları 
Motor - Sanat Enstitüsü 
Kimya - Sanat Enstitüsü 
Matbaacılık Okulu 
Erkek Sanat Enstitüsü 
Yapı Enstitüleri . 6 
Erkek Orta Sanat Okulları î 
Muhtelif Gayeli Orta Okulları 3 
Erkek Orta Tek. Okulları 1 
Akşam Tekniker Okulu 12 

Akşam Terzi Okulu 
İş Okulu 
Akşam Erkek Sanat Okulu 
İstanbul Mensucat Enstitüsü 

Kız Teknik Öğretmen Okulu 
Olgunlaşma Enstitüsü 
Sekreterlik Okulu 
Kız Enstitüleri 
Kız Orta Sanat Okulu 
Akşam Kız Sanat Okulu 

1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 

80 

Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 
Akşam Yük. Eko. ve Ticaret Okulu 
Ticaret öğretmen Okulu 
Ticaret Liseleri 
Orta Ticaret Okulu 
Akşam Ticaret Lisesi 
Ticaret Şubeleri 

i 
2 

80 

200 

l 
2 
2 

85 
3 

159 

252 

1 
21 

Mes. ve Tek. öğretim Okulları yekûnu 

28 

480 

İlköğretim 

1959 yılı bütçesinde ilköğretime 327 589 707 lira ayrılmıştır. Bu miktar Maarif Vekâleti büt
çesinin aşağı - yutoarı yarısına tekabül etmektedir. Bu da bize meımidketçe ilköğretime yerilen Ehem
miyeti göstermektedir. Da'ha önceki bütçelerin tetkikinden de anlaşıldığı veçhile ilköğretim bütçesi
nin iber sene muntazaman bir artış 'kaydettiği görülmektedir. Memlekette tam mâmısiyle bir ilk
öğretim politikası tatbik edildiği zaman, yani taıhsil çağındaki bütün çocukların okula devamı 
sağlandığı zaman (bu miktarın en az iki misline çakacağı aşikârdır. 

A 



Maarif Vekâleti 1959 yılı teklif bütç 

Dairesi 

Yüksek öğretim 
Orta öğretim 
İlköğretim 
Meslekî ve Teknik öğretim 
Güzel Sanatlar 
öğretmen okulları 
Eski eserler ve müzeler 
Teftiş Heyeti 
Sıhhat Dairesi 
Yayım Müdürlüğü 
Zatişleri Müdürlüğü (1) 
Kütüphaneler Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü (2) 
Askerlik öğretimi 
Millî Kütüphane 
Beden Terbiyesi ve İzcilik 

Vekil 
tahsisatı 

Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. 12 000 
— 
— 
— 
— 
— 

Memurlar 
aylığı 
Lira 

2 993 104 
50 719 420 

251 346 590 
30 054 291 

3 576 015 
7 001 255 

926 780 
— • 

20?, 610 
72 330 

2 672 000 
802 605 

— • 

— • 

—• 
— 

Açık 
aylığı 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 

52 945 
— 
— 
— 
— 
— 

Hizmetliler 
ücreti 
Lira 

354 900 
4 911 153 

823 753 
6 552 616 

401 550 
2 324 860 
1 605 975 

— 
355 884 

15 230 
554 409 
247 800 

— 
— 
— 
— 

Eğitmenler 
ücreti 
Lira 

— 
— 

5 440 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 

— 

Geçici hiz
metliler 
ücreti 
Lira 

20 000 
125 000 

61 800 
990 200 

33 000 
— 

117 000 
— 
— 

72 300 
— 

96 200 
— 
— 
— 
— 

Yabancı u 
man öğre 
menler üc 

reti 
Lira 

— 
3 374 50 

16 60 
1 027 90 

501 18 
151 38 

12 00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Yekûn 12 000 350 367 000 52 945 18 148 İSO 5 440 000 1 515 500 5 083 56 

(1) Merkez memurları maaşı, ücretler, tedavi ve harcırah masrafları, daimî ve muvakkat vazife harcırahları 
(2) Merkez büro masrafları, posta, telgraf ve telefon masrafları, kira bedeli gibi müşterek masraflar. 
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Nitekim 1950 de 108 602 909 lira olan ilköğretim bütçesi 1959 yılında 327 589 707 liraya çık-

tığı müşahede edilmiştir. 

Bu yıl ilkokullarda 48 274 öğretmen ve 2 871 eğitmen ile birlikte 51 145 öğretim üyesi vazife 
görmektedir. 1949 - 1950 ders yılında bu miktar 27 190 öğretmen, 6 654 eğitmen 'olmak üzere 
33 844 öğretim üyesinden ibaret idi. Böylece öğretmen miktarında 21 084 artış, eğitmen mikta
rında ise 3 783 eksiliş olmuştur. Bu da bize ilköğretim kadrosunda daha ehliyetli ve çok sayıda öğ
retici elemana kavuşulmuş olduğunu ispat eder. Aynı şekilde ilköğretimde öğrenci miktarının da 
muntazaman ve büyük ölçüde artmakta olduğu (görülmektedir. Tesbit edilen muvakkat istatistik 
malûmata göre 1958 - 1959 öğretim yılı içinde ilkokullara 2 381 293 öğrenci devam 'ettiği kaydedil
miş bulunmaktadır. Halbuki 1957 - 1958 ders yılında ise ilkokullara devam eden öğrenci sayısı 
2 279 201 dir. Böylece bir yıl içinde 102 092 öğrenci artışı kaydedilmiş bulunmaktadır. 1949 -1950 
ders yılında ise ilkokullara devam eden öğrenci sayısı 1 577 002 dir. Buna nazaran sekiz yıl için
de öğrenci sayısındaki artış miktarı 804 291 dir. Bu artış miktarı şüphesiz tahsil çağındaki bütün 
çocukların okula devamını temin edinceye kadar bu tempo ile artacağı ve dolayısiyle ilköğretim 
bütçelerinin bu gerçekleri göz önünde ^bulundurmak suretiyle tetkik ve testbit edilmesi lâzımgele-
ceği aşikârdır. Bu suretle Vekâletin takiıbetmekte olduğu ilköğretim politikası ve öğretmenlerimizin 
memnuniyet verici çalışmaları sonunda maarif dâvalarımızda gayeye yaklaşmak üzere olduğumuz 
elde edilen % 70 nispetinde ilkokula devamla meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu hususu şükranla 
ifade etmek yerinde olur. 

İlkokullara devam nispeti şehir ve köy okullarının ortalamağıdır. Yalnız şehir okullarındaki 
devam nispeti bu miktarın üstündedir. Aşağıdaki tablo okul, öğrenci, tahsil çağındaki çocuk ve 
tahsilden mahrum çocuk sayısını açıkça göstermektedir. 

No. 7 

Okuma çağında çocuk 
Mevcut okul sayısı (*) Okul ihtiyacı sayısı (**) 
Şehir Köy Yekûn Şehir Köy Yekûn Şrehir Köy Yekûn 

2 058 19 580 21 638 600 16 468 17 068 885 831 2 527 169 3 413 000 

öğrenci sayısı (*) Tahsilden mahrum çocuk sayısı 
Şehir Köy Yekûn Şehir Köy Yekûn 

867 699 1 513 594 2 381 293 18 132 1 013 575 1 031 707 

İlkokul inşaatı 

Okulsuz köyleri bir an önce okula kavuşturmak ve okul çağındaki bütün çocukları yakın bir 
gelecekte okutabilmek gayesiyle her yıl umumi bütçeden köy okulları inşaatı için bütçe imkânları 
nispetinde gerekli tahsisat ayrılmaktadır. 

Bugüne kadar .ayrılmış olan bu ödeneklerle köy okullarında (her yıl bir yıl evveline nazaran 
daha fazla okul yapılmakta olduğu memnuniyetle görülmektedir. Temennimiz bu miktarın her yıl 
biraz daha artmış olmasını görmektir. 1958 yılı bütçesi ile köy okulları inşaatı için alınan 30 mil
yon lira ile 735 ilkokulun yeniden inşaatı ve 984 ilkokulun da büyük ve küçük onarımları sağlan-
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mıştır. Bu maksat için 1958 yılı bütçesine konulan tahsisat, yüksek komisyonun, tevziatın, vilâyet
lerin tahsilden mahrum çocuk ve okuldan mahrum köy nispetine göre yapılması hususundaki ka
rarma istinaden vilâyetlere aşağıdaki cetvelde gösterildiği şekilde dağıtılmıştır. 

No. 8 

1958 yılında 742. bölümden vilâyetlere verilen ödenek listesi 

Verilen Verilen Verilen 
ödenek ödenek ödenek 

Vilâyetin Adı Lira Vilâyetin Adı Lira Vilâyetin Adı Lira 

Ankara 
Adana 
Aydın 
Antalya 
Afyon 
Amasya 
Artvin 
Adıyaman 
Ağrı 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

740 000 
650 000 
385 000 
300 000 
230 000 
260 000 
175 000 
380 000 
700 000 
500 000 
217 000 
375 000 
300 000 
650 000 
225 000 
690 000 
500 000 
380 000 
500 000 
400 000 
800 000 
366 000 
500 000 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

390 000 
700 000 
325 000 
560 000 
450 000 
400 000 
275 000 
650 000' 
372 000 
220 000 
220 000 
275 000 
500 000 
475 000 
375 000 
315 000 
175 000 
360 000 
675 000 
500 000 
500 000 
600 000 
430 000 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sakarya 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 
Uyg. Stj. Ok. 

[#] 

600 000 
500 000 
400 000 
150 000 
300 000 
550 000 
275 000 
650 000 
750 000 
475 000 
320 000 
725 000 
350 000 
450 000 
600 000 
300 000 
600 000 
320 000 
500 000 
575 000 
400 000 
240 000 

5 000 

Yekûn 30 000 000 

•[*] Yıl sonuna kadar muhtemel ihtiyaçlara karsilik vekâlet emrinde tutulan. 
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1959 yılı için 742 nci fasla konulmuş olan 30 milyon liralık tahsisat aşağıdaki 

rildiği şekilde sarf olunacaktır. 
cetvelde göste-

30 milyon liralık ödeneğe göre 1959 

Yapılacak okul 

1. 

No. 9 

yılında köylerde 
programı 

yaptırılacak ilkokul binaları inşaat 

Okulsuz köylerde yeniden yapılacak muhtelif tip okul 
binası 
Okullu köylerde harap ve elverişsiz veya yanan okullar 
yerine yeniden yapılacak binalar 
İkmali inşaat büyük ve esaslı onarımlar 
5210 sayılı Kanunun 8. maddesi ve 15.IV.1958 tarihi ve 
10195 sayılı Vekiller Heyeti kararına göre, muayyen ve 
muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli 
personel talimatnamesi mucibince inşaat teknik elemanla
r c a yevmiye 
Büro giderleri 

Yapılacak 
bina sayısı 

380 

60 

Beherinin 
tahminî 

keşif bedeli Tutan 

59 433 22 584 540 

59 433 3 565 460 
2 350 OOö 

1 250 000 
250 000 

Yekûn 30 000 000 

Yukardan beri verdiğimiz izahlardan ve kaydettiğimiz cetvellerin tetkikinden şu netice ortaya 
çıkmaktadır : Memleket nüfusunun durmadan artmasiyle her yıl tahsil çağındaki çocuk sayısı 
da muntazaman büyük artışlar göstermektedir. Öte yandan da önemli çocuk sayısı da okul dışın
da bulunmaktadır. Bu iki gerçeği göz önüne alarak bir ilköğretim siyaseti takibettiğimiz takdirde 
şimdiki gayretlerimizi de aynı nispet dâhilinde artırarak çalışmak zaruretindeyiz. Bu zarureti 
tamamiyle idrak etmiş olan Maarif Vekâleti debu maksadın tahakkuku için 12 yıllık bir prog
ram hazırlamıştır. Bunun tatbikine geçilebilmesi için İlköğretim kanun lâyihasının bir an önce 
kanuniyet kesbetmesi bir zaruret haline gelmiştir. Bu programın tahakkuku için her yıl orta
lama 100 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır. Okulların yapımı ve ilk tesis masrafları 
karşılığı olmak üzere 12 yılda 1 200 000 000 liraya ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca tahsisatın her 
yıl muayyen bir miktarda olması ve önceden bilinmesi de dâvanın belli bir müddet içerisinde ve 
plânlı bir şekilde tahakkuku için zaruri görülmektedir. Bilhassa bu noktayı yüksek encümenin 
dikkat nazarına arz etmek isteriz. 

Halbuki bu yıl bütçesinde olduğu gibi, her yıl 30 milyon lira verildiği takdirde bu dâvanın 
tahakkuku ancak 40 sene sonra mümkün olabilecektir. Bu husustaki şahsi kanaatimize göre ilk
öğretim dâvasında Maarif Vekâletince tatbik edilmesi düşünülen programın daha da genişletilmesi 
icabetmektedir. 

İlköğretim dâvasının tahakkuku yolunda yukarda belirtilen şayanı şükran faaliyet yanında 
Maarif Vekâletinin direktifi ile yurdun dört tarafında açılan ve yıldan yıla sayısı ve devam eden 
vatandaş miktarı artan Halk Eğitim merkezlerince açılan halk dershanelerine işaret etmek ye
rinde olur. 

Geçen yıl raporumuzda da açıkladığımız gibi, Türk maarifinin esas meselesi, ilköğretimi bütün 
memleket nüfusuna yaymak, modern bir memleketin her şeyden önce gerçekleştirilmesi gereken 
alfebesizliği yenmek olarak ortaya çıkmaktadır. Maarif Vekâleti bir yandan okul çağındaki bütün 



238 
çocukları mümkün olduğu kadar okutmak kaseliyle iıer yıl okul ve öğretmen sayısını artırmış. 
ö te yandan Maarif Vekâletinin okul dışı kalmış yaşlı atfebesizieri okutmak için açtığı kursları, 
bu yıldan itibaren Millî Müdafaa Vekâleti ile birlikte, orduya gelen alf ebesizi eri okutmak iyin al
dığı tedbirleri takdirle teşvik etmek gerekir. Yüz yıldan fazla, bir geçmişi olan modern ilköğretim 
sistemimiz de, bütün kütleyi okutmak istika metindeki çalışmaların ancak Oumhuriyel !e başla
dığını da kaydetmek isteriz. Eski devrin maarifi ipH.daiyesi, Fransız İnkilâbmdaıı önceki Avai) 
monarşilerinde olduğu gibi, sadece, memleketin muktaeolduğu yüksek öğretim müesseselerine ta
lebe hazırlamak gayesiyle tesis edilmiştir. 

Garplılaşma hareketiyle memlekette açılan yeni yüksek okullara (Harbiye, Mühendis, Tıbbiye. 
Mülkiye gibi) medrese mezunlarının kifayetsizliği karşısında zamanın mckâtibiuin kuşa d edildiği

ni biliyoruz. Aynı tedris sistemimizde Fransız İnkılâbından Önceki gibi Arap üniversitelerinde mev
cuttu, inkiîâptan sonra yeni cemiyetlerin, ancak bütün vatandaşları okutmak şavüyle yaşanabileceği 
hakikati anlaşılmasiyle 19*ncu asrın başından itibaren iıer memlekette maarifi um um iyenin mecbu
riyeti. kabul edildiği ve böylece 20 nci yüz yılın başında, yani 100 yıllık bir emekten sonra, Osmanlı 
İmparatorluğu dışındaki Avrupa memleketleriyle Şimalî Amerika'da, alfabesizler nispetinin rr 10 
dan aşağıya düştüğünü görürüz. 

Türkiye'nin de ancak Cumhuriyetin ilânından, sonra, bilhassa, yeni Türk alfabesinin kabulünden 
sonra en az yüz yıllık bir gecikme ile, avın umumi maarif politikasını faU.vika koyulduğu herkesin 
malûmudur. Bugün memleketin içinde yaşadığı büyük kalkınma, hareketinin esaslı ve lâzımı gayri -
müfarikı bir unsuru olan bu ilköğretim ve alfabesizlikle mücadele meselesi, bugünün Türk cemiyeti 
için zaruri bir yaşama şartı, vo vacibül icra bir ahlâk mükellefiyeti şeklini almışiır. Her türlü ma
arif işinin başında olduğu gibi, her türlü kalkınma işinin başında da bunu görmek gerekir. 

Aşağıya koyduğumuz bâzı istatistik malûmat bize bu sahada nerede olduğumuzu ve nereye doğru 
gitmekte bulunduğumuzu göstermektedir. 

Yine alfabenin kabulü ile aynı zamana rastlıyan 1927 istatistiklerine göre Türkiye'de okur
yazarların nispeti % 10,6 (% 17,4 erkek, % 4,6 kadın) dır. Yani nüfusumuzun % 89,4 ü aifabesiz-
dir. Kadın ve erkek okur-yazar mevcudu 1 111 466 dır. Bugün yalnız ilkokul lanı devam eden ta
lebe miktarı 2 381 293 dür. Bu mukayese katedilen mesafe hakkında bir fikir vermeye kâfidir. Ku 
son yapılan 1955 istatistiklerine nazaran »kur - yazarlar nispeti % 40 dır. ( Mrkek % 56 ve kadın % 
24 dür.) (Alf abesizi erin nispeti ise % 60 dır.) 

Bu husustaki istatistik malûmatı gösterir cetvel aşağıdadır. 

Yıllar 

1927 
1.935 
1945 
1950 
1955 

Ih Müflis 

13 648 270 
10 158 018 
18 790 174 
20 936 594 
24 121 778 

Okur yazar 

.1 İ l i 496 
2 51(5 867 
4 583 305 
5 769 400 
7 725 521 

Erkeklerde % 

17.4 
31.0 
43.7 
48.4 
56.0 

Ki ıdmlarda fA 

4.6 
10.5 
16.8 
20.7 
24.0 

% nispeti 

10.6 
20.4 
30.2 
34.6 
40.0 

Bu cetvelin, tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1927 den beri memlekeliu umumi ve içtimai seviyesi 
bakımından, esaslı iki istikamette alfabesizlikle mücadelenin verdiği şayanı şükran netice görünmekte
dir. 

1. Erkek nüfusta okur - yazar nispeti % 50 yi aşmakla, memleketimiz, bu bakımdan modern. 
memleketler istikametinde ileni emektedir. 

2. Okur - yazar erkek nispeti ile okur - yazar kadın nispeti arasındaki fark büyük ölçüde düş
müştür. Bu da okur - yazar kadın nispetinin, erkek nispetine yaklaşması bakımından mucibi memnu
niyet bir neticedir, 
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Memlekette analfabetizm mücadelesi normal yollardan devam ederken yardımcı müesseseleri de 

kurmak ve geliştirmek başarının kısa zamanda elde edilmesine yardım edecektir. Bu bakımdan bu 
mevzuda Vekâletçe alman tedbirlerin vilâyetlerin de âzami iştirakini sağhyarak daha yaygın bir 
hale getirilmesi şayanı temennidir. 

• Filhakika 1957 - 1958 ders yılında faaliyette bulunan 1540 halk dershanesine 30 040 vatandaşın de
vam etmekte olduğu bu temennimizin ne kadar yerinde olduğunun bariz bir delilidir. 

Diğer taraftan 'bu. yıl plân ve projeleri Maarif Vekâleti, Millî Müdafaa Vekâleti, ICA, JUSMAT 
ve George Town Üniversitesinin iştirak ve yardımı ile hazırlanıp Nisan 1959 da bütün askerî eği
tim merkezlerinde aynı zamanda faaliyete geçecek olan Er Temel Eğitim kurslarının ehemmiyetini 
de 'belirtmek, koordine bir çalışmanın neler sağlıyaeağını izah etmek "bakımından yerinde olacak
tır. Filhakika yılda 120 000 !erin okutulup yazdı rılması ve 'bu çalışmaların devamının sağlanması 
memlekete pek çok şeyler kazandıracaktır. Başlangıçta 'bir okuma - yazma öğretimi şeklinde tecelli 
eden hu hareket ileride ordudaki öğrenim ve eğitim sistemine müessir olacak ve kitaplı bir öğreti
min vücuduna imkân verecektir. Burada üzerinde durulması lâzımgelen husus hu iş 'birliğinin or
duda (halik eğitimi faaliyetinin daha da şümullencliriîmesi için zeminin hazırlanmış 'bulunmasıdır. 

Yetiştirme yurtlarının umumi durumu 

/ - Faaliyette bulunan ve açılacak olan körler ve sağırlar okulları ile yetiştirme yurtları : 
Adana, Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur,' Bursa, Denizli, Diyarfoakır, 

Edirne, Elâzığ; Erzincan, Eskişehir, Gazianteb, Giresun, Gümüşane, Hatay, içel, istanbul, izmir, 
Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Maraş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Yoz-
gad ve Zonguldak vilâyetlerinde (35 vilâyette) halen (43) ü normal çocuklara ait yetiştirme yurdu, 
(2) isi körlere ve (4) ü de sağırlara mahsus olmak üzere (49) müessese faaliyette bulunmaktadır. 

(Balıkesir, Aydın, içel, Muğla ve Niğde vilâyetleri merkezinde (5) yetiştirme yurdu inşa halin
dedir.) 

/ / - öğrenci durumu : 

Faaliyette bulunan (2) körler okulunda (200), (4) sağırlar okulunda (500), (43) yetiştirme yur
dunda da (4 882) çocuk olmak üzere ceman (5 582) çocuk yetiştirilmektedir. 

TTT - öğretmen durumu : 

(2) kör, (4) sağırlar okulu ile (43) yetiştirme yurdunda halen 305 öğretmen ve kör, sağırlar 
okullarında da 5822 sayılı Kanunla devralınan 12 öğretmen ile 5 memur çalışmaktadır. 

- Orta öğretim 

Yurtta ilköğretimin yıldan yıla daha yaygın bir hale gelmesi ve bilhassa halkta beliren büyük 
alâka ve tahsile karşı duyulan derin arzu ve iştiyak' ortaöğretimin geliştirilmesini, müessese sayıları
nın artırılarak yurt sathına yaymak .zaruretini intacetmekte ve kütle halinde ortaöğretim müessesele
rine müracaatler vâki olmaktadır. Bu müesseselerde her yıl büyük miktarda artan öğrenci sayısı bu
nun bariz bir delilidir. Başka memleketlerde ilkokul, ortaokul, lise, yüksek okul ve üniversite sayı
ları muayyen bir nispet dâhilinde birbirinin mütemmimi olmaktadır. Açılan muayyen derecedeki 
okullar daha üst derecedeki okul ve müesseseleri zorlamakta ve bu şekilde bir nevi maarif müessese
leri ehramı vücut bulmakta ve bu ehramın hacmi günden güne artmaktadır. 

Memleketimizde bilhassa son yıllarda bu alandaki artışın sebebi yukardan aşağıya zoraki bir taz
yikin neticesi olmayıp bilâkis aşağıdan yukarıya, doğrudan doğruya halkın kendisinden gelen bir 
tazyika verilen cevabın, dolayısiyle halkın istek ve arzusunun fiiliyatta tahakkuk safhasına girmesi
nin tabiî bir neticesidir. Bilhassa halkın «ün geçtikçe artan mânevi alâka ve maddi yardımı bu ne-
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tieenin istihsalinde en büyük âmil olarak kendini hissettirmektedir. Ortaöğretimin bugünkü du
rumunu ele alırken bu hâdise üzerinde önemle durmak lâzımgeldiği aşikârdır. 

Yukarda arz edilen mücbir sebepler dolayısiyledir ki, bütün vilâyet merkezlerimiz 104 kaza mer
kezi müstesna olmak üzere diğer bütün kaza mer kezlerimiz ortaokula kavuşturulmuş bulunmaktadır. 
Hattâ büyük nahiye merkezlerimizin bir kısmında ortaokul, büyük kaza merkezlerimizin bir kısmın
da da lise açılmıştır. Bu öğretim yılı başında yeniden 25 ortaokul, 10 lise açılmıştır. 

2. Öğretmen durumu: 

Dairesinden alman malûmata göre bu tempoya muvazi olarak bir taraftan ortaokul binası yaptır
ma işi hal yoluna girmek üzere iken diğer taraftan bilhassa bu okullara öğretmen yetiştirme mevzuu 
da mühim bir problem olarak ele alınmış bulunmakta olup Ortaöğretime öğretmen yetiştiren müessese
lerin talebe sayıları âzamiye çıkarılmak suretiyle öğretmen adedinin çoğaltılmasına çalışılmıştır, 
ayrıca bu ders yılı başında, geçen yılki raporumuzda ifade ettiğimiz gibi, eğitim enstitülerimizin sa
yısının çoğaltılması teşebbüsü neticelenmiş ve nitekim dördüncü Eğitim Enstitüsü Bursa'da tedri
sata başlamış bulunmaktadır. 1959 bütçesinin meriyete girmesiyle Ankara'da da bir Yüksek öğret
men Okulunun açılması programa alınmış bulunmaktadır. 

Böylece ortaöğretime öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleriyle talebe sayılarının daha da artırıl
ması mümkün olacaktır. 

Ortaöğretimin 7 480 öğretmen kadrosu mevcuttur. Bize verilen malûmata göre daha, lise öğret
menleriyle birlikte fen ve edebiyat grupu öğretmen ihtiyacı 1 905, müzik, beden eğitimi ve 
ev işleri öğretmen ihtiyacı 1 604 olmak üzere 3 509 öğretmene ihtiyacolduğu anlaşılmıştır. 

Ortaöğretim öğretmenlerinin meslekte yetiştirilmesi için gerek dış memleketlere gönderilmek ve 
gerekse memleket dâhilinde kurslar açılmak suretiyle bu faaliyete hızla devam edilmekte olduğu 
memnunlukla görülmüştür. 

Geçen malî yıl içinde memleket dâhilinde açılan türkçe, coğrafya, fizik, kimya, tabiiye, 
Fransızca, İngilizce, Almanca kurslarına devam eden muhtelif branşlardaki öğretmen sayısı 340 tır. 

Memleket dışı kurslara devam edenlerin sayısı da 58 dir. 
Okulların idari, terbiyevi ve tedris işlerinde daha verimli çalışmalarını temin maksadiyle mem

leket dâhilinde lise, kolej müdürlerinin kurslarına ilâveten 1959 yaz devresinde de ortaokul müdür
leri için yetiştirici kurslara devam olunacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Ortaöğretim öğretmenlerinin en mühim dertlerinden birisi de kadrosuzluk yüzünden terfilerinin 
zamanında yapılamaması keyfiyetidir. Yurdun muhtelif yerlerinde büyük bir nefis feragatiyle 
çalışan fedakâr öğretmenlerimizin kadrosuzluk yükünden terfilerinin zamanında yapılamaması bu 
geniş kütleyi mağdur bir duruma düşürdüğü gibi haklı olarak moral kırıklığına da sebebolmaktadır. 
Bu bakımdan kadro kanununun süratle çıkarılması zaruridir* 

Orta tedrisat öğretmenlerinin kadro kanunları hazırlanmış ve vekâletlerin mütalâası alınarak 
Başvekâlete sevk edilebilmesi için Maliye Vekâletinden Maarif Vekâletine gönderilmek üzere olduğu 
da memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bununla beraber, kadrosuzluk yüzünden zamanında terfi edemiyen öğretmenlerimizin terfilerinin 
telâfisi için gerekli kanun tasarısının hazırlanarak Yüksek Meclise bir an evvel gönderilmesini te
menniye şayan bulmaktayız. 

3. Yapı işleri: 

1958 malî yılı Nafıa Vekâleti bütçesine 7020 sayılı Kanunla konulan 11 500 000 liralık ödenek
le başlanılan 44 okul binasının 13 ü ikmal edilerek, 31 binanın inşasına devam edilmekte olduğu an
laşılmıştır. 

1958 malî yılında Nafıa bütçesine 11 500 000 lira konulmuş iken 1959 bütçesine bu maksat için 
10 300 000 lira konulduğu müşahede edilmiştir. 
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Bu miktarın hiç değilse geçen yıl olduğu gibi 11 500 000 liraya iblâğ olunması şayanı temen

nidir. 
5 senelik inşaat programına göre her sene bütçenin bu fasıl, maddesine mevcut kanun muvace

hesinde 17 000 000 lira konulması gerekmekte idi. 
Nafıa Vekâleti bütçesine konulan 10 ?00 000 liralık ödenekle ancak sâri işler yürütülmektedir. 

Halbuki bunun dışında mevcut okulların binalarına kat çıkılması, pavyon ilâvesi, ayrıca yeni bina
ların yaptırılması zaruri görülmekte olup 1958 bütçesine kadar her sene kâfi miktarda ödenek konu
lurken iki yılden beri bu fasıl ve maddeye sadece 7020 sayılı Kanuna göre tahsisat konulmakta, bu
nun haricinde bir tahsisat ayrılmamaktadır. Bu bakımdan orta öğretime bağlı okulların yeni bina
lara kavuşturulması maksadiyle bu fasla en az 10 000 000 lira ilâve edilmesi zaruri görülmektedir 

4. öğrenci durumu: 

Ortaokul, lise kolej ve tmam - Hatip okullarına devam eden öğrenci sayısı 1950 de 76 931 iken 
1958 - 1959 ders yılı başında 266 247 ye yükselmiştir. Bu yıl alman muvakkat rakamlara göre öğ
renci artışı geçen yıla nazaran 33 717 kadar fazladır. 

1957 - 1958 ders yılı sonunda ortaokullardan mezun olanların sayısı 15 194 dür. 
Liselerden mezun olanların sayısı 4 231 dir. 
imam - Hatip okullarından mezun olanların sayısı 482 dir. 

Cetvel 

f Kolej 
1949-1950 «! Lise 

Ortaokul 

f £olej 
1957-1958 \ Lise 

[ Ortaokul 

f Kolej 
1958-1959 \ Lise 

[ Ortaokul 

Okul 

59 
285 

6 
104 
464 

6 
114 
503 

öğrenci 

18 257 
58 675 

77 932 
867 

40 129 
187 586 

228 582 
1 070 
43 573 
217 654 

251 297 

Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğü 

Maarifin temel dâvalarından en mühimmi olan öğretmen meselesini, her dereceli öğretim mües
seselerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde halletmek üzere çalışmalara ehemmiyetle devam edil
mektedir. 

îlk ve ortaokullarla, liselere öğretmen yetiştiren müesseselerin idaresini bir elde toplıyarak, bu 
dairenin diğer dairelerle daimî bir irtibat halinde çalışmasını temin, iyi neticeler vermektedir. Bu
günkü durumu, teşkilât kanunu içinde mütalâa eden kanuni esasların hazırlanmış olduğu ve Yük
sek Meclise sevk edilmek üzere bulunduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

öğretmen okullarının inkişafı için bir taraftan programları üzerinde çalışmalar icra edilir
ken bir taraftan da bir program dâhilinde maddî inkişaflarının sağlanması yolunda gayret7 sarf 
edilmektedir. 
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Bugünkü duruma göre, ilk, orta ve teknik öğretimin genel bilgi dersleri öğretmenlerine olan 

ihtiyaçları ileriki yıllara göre tesbit edilmek suretiyle, muhtelif kademedeki öğretmen okullarının 
da öğrenci sayılarını bu i h r a ç l a r a göre ayarlama işi tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

1. liköğretmen okullarının muhtelif yıllardaki umumi durumunu gösteren cetvelin tetkikin
den de anlaşılacağı veçhile, geçen ders yılında muhtelif yerde yeniden (5) ilköğretmen okulu 
açılmış ve öğrenci sayısı bir yılda (1 329) artırılarak (19 835) e iblâğ edilmiştir. Bu suretle önü
müzdeki ders yılında bir evvelki yılın (2 796) mezununa mukabil (2 830), iki yıl sonra takriben 
(3 500), üç yıl sonra takriben (6 000) mezun verme imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 

Oetvel 

Seneler 

1949 -1950 
1950 -1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 

1954 -1955 
1955 -1956 
1956 -1957 
1945 -1948 
1958 -1959 

Okul 
Kız 

o O 

3 
4 
S 

8 
8 
9 
14 
16 

sayısı 
Erkek 

27 
28 
28 
28 
26 

26 
32 
33 
33 
36 

Toplam 

29 
31 
31 
32 
34 

34 
40 
42 
47 
52 

Öğrenci 
Kız 

1 420 
1 527 
i 476 

Gündüzlü 
782 

1 133 
1 490 
2 010 
3 838 

sayısı 
Erkek 

14 376 
' 14 779 

14 336 
_. 

yatılı 
16 496 
16 496 
.1.6 496 
16 496 
15 997 

Toplam 

15 797 
16 306 
15 812 
15 798 
16 246 

17 278 
17 629 
17 906 
î 8 506 
}9 835 

Öğretmen 
sayısı 

767 
742 
707 
693 
722 

745 
731 
737 
750 
810 

Mezun 
sayısı 

2 007 
2 472 
2 674 
1 085(*) 
2 970 

3 445 
3 148 
2 792 
2 796 

— 

2. Ortaokullara Öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitülerini artırma yolunda da esaslı çalışmalar 
müşahede «dilmektedir. Bu meyanda 1958 - 1959 ders yılı başjnda mevcut üç Eğitim Enstitüsüne 
Bursa'da tedrisata başlıyan bir yenisi ilâve edilmiştir. Öğrenci sayısı da gaçen yıla nazaran (226) 
artırılarak (1 443) e baliğ olmuştur, önümüzdeki yıllarda ihtiyaca göre yeni Eğitim enstitüleri 
açılması için de çalışmalar vardır. 

3. Liselere öğretmen yetiştiren Yüksek öğretmen Okulunun öğrenci sayısını artırmak için alı
nan tedbirler kısmen müsbet neticeler vermisse de. henüz istenilen seviyeye ulaşamadığı müşahede 
edilmiştir. Ankara'da 1959 - 1960 ders yılında faaliyete geçirilmesi düşünülen ikinci Yüksek öğ
retmen Okulundan ve bu okulların bünyelerinde yapılması mutasavver değişikliklerden sonra 
yüksek öğretmen okullarının da ihtiyaca cevap verecek bir seviyede öğrenciye kavuşacakları ümit 
edilmektedir. Bugün için istanbul Yüksek öğretmen okulunda yalnız (86) öğrenci tahsilde bulun
maktadır. 

4. Bütçenin vekâletimizce tanzim ve takdiminden sonra açılmasına karar verilmiş olan istan
bul ilahiyat Enstitüsünün kuruluş ve umumi masrafları karşılığı olarak bütçenin 417. faslının 17. 
maddesine 500 000 liranın ilâvesini muvafık görüyoruz. 

(*) Bu yıl köy enstitüleri (6) yıla çıkarıldığından mezun vermemiştir. Bu yekûn öğretmen okul-
hırından mezun (Hanlardır. 
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Meslekî ve teknik öğretim çalışmaları 

Maarif Vekâletinin meslekî ve teknik öğretim sahasındaki çalışmaları geçen yıllara nazaran 
daha verimli olmuş ve bu çalışmaların bilhassa memleketin günden güne inkişaf eden sınai ve 
iktisadi kalkınmasına muvazi olarak ele alındığı memnuniyetle görülmüştür. 

Bunun başında; Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığının tekrar ihdas edilerek bu alandaki 
vazifelerin daha süratli ve daha etraflı bir şekilde işlemesi temin edilmiş olduğundan vekâleti tebrik 
ederiz. 

Maarif Vekâletinin meslekî ve teknik öğretim çalışmaları içinde bilhassa, endüstri alanına ve ikti
sadi müesseselere her çeşit personel yetiştirmek, bunları hazırlıyacak öğretmenleri temin etmek, öğre
tici elemanların görgü ve bilgilerini artırmak üzere aldığı tedbirleri, memleketin muhtelif yerlerindeki 
müesseselerin çoğaltılması ve mevcutlarına yenilerinin ilâvesi ve bunların makina, avadanlık ve tesisat 
eşyalarının temini gibi hususları ciddiyetle ele aldığını da memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Maarif Vekâletinin bu verimli çalışmalariyle : 
1. 1949 - 1950 öğretim yılında 275 olan okul sayısının 481 e, 
2. öğrenci sayısının 60 000 den 109 000 e, 
3. 470 gezici köy kadın ve erkek kurslarının 898 e, 
4. Kurslardaki talebe sayısının 9 000 den 16 000 e, 
5. Çeşitli halk eğitimi akşam kursları sayısının 15 ten 154 e, 
6. Halk eğitimi akşam kurslarmdaki 986 öğrenci sayısının da 3 322 ye çıkarılmış olduğu müşahede 

edilmiştir. 

1959 bütçe lâyihasında belirtildiği gibi, Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığınca gece tedrisa
tına da fazlasiyle ve yerinde olarak ehemmiyet verilmektedir. Gündüz çeşitli iş sahalarında çalış
makta olan teknisiyenlere, mühendis olmak imkânını temin etmek maksadiyle, 1958 - 1959 öğretim yılı 
Şubat sömestrinde faaliyete geçmek üzere İstanbul Teknik Okulu içinde bir Akşam Mühendis Okulu 
açılacaktır. 

Memleketimizde ilk defa faaliyete geçecek ve gece tedrisatı yapacak olan bu okul, yurdumuzun şid
detle ihtiyaç duyduğu mühendis sayısının kısa zamanda temin edilmesine hizmet edecektir. 

Bu ders yılı başında mevcut Meslekî ve Teknik öğretim okullarına ilâveten : 
10 Akşam tekniker okulu, 
1 Akşam erkek sanat enstitüsü, 
1 Motor sanat enstitüsü, 
1 Kız orta sanat okulu, 
1 Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, 
1 Sekreterlik okulu, 
9 Akşam kız sanat okulu, 
74 Akşam erkek sanat okulu, 
1 Akşam yüksek iktisat ve ticaret okulu, 
7 Erkek, sanat enstitüsü (Bu okullardan altısı orta sanat okulu iken enstitü haline getirilmiştir.) 
8 Kız enstitüsü (Bu okullar kız orta sanat okulu iken enstitü haline getirilmiştir.) 
26 Kadın, erkek gezici köy sanat kursunun yeniden açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Maarif Vekâletinin yeni teklif bütçesi ile de 1959 - 1960 ders yılında aşağıdaki müesseseleri faali
yete geçireceği memnuniyetle öğrenilmiştir : 

1 Erkek teknik öğretmen okulu, 
1 Kız teknik Öğretmen okulu, 
2 Yapı enstitüsü, 
1 Yüksek iktisat ve ticaret okulu, 
1.5 Akşam kız sanat okulu, 
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5 Erkek sanat enstitüsü, 
5 Akşam tekniker okulu, 
10 Gezici köy kadın kursu, 
10 Gezici köy demircilik ve marangozluk kursu, 
Beş erkek sanat okulu içinde elektrikçilik şubesi, olmak üzere 50 yeni okul ve kurs faaliyete geçi

rilecektir. 

Teklifler : 

Teklif bütçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığının üze
rinde durulması gerekli dert ve mühim ihtiyaçlarını şu suretle hulâsa etmek mümkün, olmuştur : 

A) öğretmen durumu, 
B) Bina ve atelye durumu, 
C) Makina, avadanlık ve malzeme durumu, 
D) Teknik neşriyatın artırılması, 
E) Kurumlarla iş birliği mevzuu. 
Çok mühim telâkki ettiğimiz bu beş mevzuun ele alınarak en kısa bir zamanda halledilmesini lü

zumlu ve zaruri görmekteyiz. Şimdi bu hususlara kısaca temas edelim : 

A) öğretmen durumu : 

Meslekî ve teknik öğretim müesseselerine öğretmen yetiştiren okulların sayısı maalesef az ve me
zun olanların miktarı gayrikâfidir. Hal böyle iken bilhassa maddi durumları itibariyle tatmin edile-
miyen öğretmenler daha cazip tekliflerle meslekten ayrılmaktadırlar. 

1957 - 1958 ders yılı sonuna kadar : 
Erkek teknik öğretim okullarından 730 
Kız teknik öğretim okullarından 368 
Ticaret öğretim okullarından 77 

1 175 ceman 1 175 öğretmenin meslekten maalesef ay

rıldıklarını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Maarif Vekâleti buna bir çare olmak üzere bu sene İstanbul'da biri kız, diğeri erkek iki (Teknik 

öğretmen) okulu açmaya karar vermiştir. Bu tedbir yerinde ve takdirle karşılanmaya lâyık olmakla 
beraber kâfi görülmemektedir. Meslekte olanları da kaçırmamak lâzımdır. 

Bunun için de kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen öğretmenlere kadro teminini, intibakları 
yapılamıyan öğretmenlerin intibaklarının kanun yoliyle yapılmasını, bilhassa atelye öğretmenlerinin 
ek ders ücretlerinin yine kanun yoliyle haddi lâyıkma iblâğını, bu durumu önleyici tedbirler olarak 
tavsiye ederiz. 

B) Bina ve atelye durumu : 

Yukarda da belirttiğimiz gibi, meslekî ve teknik öğretim okullarının öğrenci sayısı iki misli art
tığı halde buna muvazi olarak okul ve atelye binaları ile lâboratuvar, makina ve tesisatın da bu nis
pette artması gerekirken maalesef eski vaziyette bulunduğu ve bugünkü ihtiyacı karşılıyamadıklarım 
görmekteyiz. 

Vekâlet 1958 malî yılında sâri mukavele ile (20) bina inşasına başlamış, 1959 malî yılı içinde 
bunların ikmali ve yenilerinin inşasını ele almıştır. Aynı zamanda 761/20. fasıldan makina, ava
danlık ve tesisat eşyalarını da satmalacaktır. 

Halbuki kanunu mahsusu gereğince her sene Maarif Vekâleti 7 500 000 liralık ihaleye sala
hiyetli bulunmakta iken, 1951 - 1954 yıllarında 13 000 000 liralık salâhiyetini kullanamamış bu
lunmaktadır. Teklif bütçesinin tetkikinden anlaşılacağı üzere, vekâletçe muhtelif senelerde kul-
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lanılamıyan bu 13 000 000 liralık tahsisattan bu sene 1 000 000 lirasının serbest bırakıldığı ve 
bu fasıl miktarının 8 500 000 liraya iblâğ edildiği görülmüştür. 

Yukarda da arz ettiğimiz veçhile, vekâlet bina, atelye, makina, avadanlık Rakımından çok dar 
ve mustar durumda bulunmaktadır. Bu bakımdan kanuni yetkiye dayanarak 5 000 000 liranın 
daha serbest bırakılması ve 761/20 nei fasla ilâve edilmesi ve bu miktarın 1959 yılı için 13 500 000 
liraya çıkarılması zaruri görülmektedir. 

C) Makina, avadanlık ve malzeme durumu : 

Yukardaki (B) fıkrasında zikrettiğimiz esbabı mucibe ile 5 000 000 lira daha verildiği takdir
de bu hususun da halledileceğini sarahaten arz ederiz. 

D) Teknik neşriyatın artırılması : 

Maarif Vekâletinin başlamış olduğu meslekî ve teknik öğretim neşriyatı işine hız vermesini 
bilhassa içinde bulunduğumuz atom devrinde çeşitli mühim konuları ihtiva eden teknik ve mes
lekî eserlerin, tercüme ettirilerek okul kitaplarına mehaz teşkil edecek şekilde ders ve yardımcı 
kitaplar meyanma ithalini tavsiye ederiz. 

E) Kurumlarla iş birliği mevzuu: 

Maarif Vekâletinin meslekî ve teknik Öğretim sahasında bâzı kurum ve müesseselerle iş birliği 
yaptığı ve hayırlı neticelere ulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu cümleden olarak İstanbul ve iz
mir sanayi odaları ile yaptığı temaslar ve varılan kararlar neticesinde İzmir'de bir Mensucat Oku
luna başlandığını, ayrıca bir Akşam Tekniker Okulunun açıldığını, 

istanbul'da bir Mensucat Okulu ile Akşam Tekniker Okulunun açıldığını, Akşam Mühendis Oku
lunun faaliyete geçirilmesi için de büyük yardımlar yapıldığını, 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile iş birliği neticesinde Kırıkkale'de bir iş Okulu açıldı
ğını, 

Türkiye Demir ve Çelik Sanayii Müessesesi ile iş birliği yapılarak KarabükMe bir iş Okulu açıl
dığını, 

Kayseri ve Adana sanayi birliklerinin maddî yardımlariyle bu şehirlerde Tekniker okullarının 
faaliyete geçirildiğini, bu arada iş ve işçi Bulma Kurumu ile de bu sahada iş birliği halinde bulu
nulduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Maarif Vekâletinin takdirle karşılanan bu teşebbüslerini diğer vilâyetlerdeki teşekküllerle de iş 
birliği yapılarak bu müesseselerin çoğalmasının sağlanmasını temenni ve tavsiye ederiz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinin sanayi, kalkınma, şe
hir, kasaba ve köy imar faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam ettirilebilmesi için lüzumlu, yüksek 
vasıfta teknik personel yetiştirmek gayesiyle kurulmuştur. 

Bu üniversitenin inkişaf programları memleketimiz ve Orta - Doğu memleketlerinin hususiyetleri 
göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup milletlerarası bir üniversitenin gerektirdiği şartların 
tahakkuk gayesini gütmektedir. 

1956 senesi Kasımında 50 öğrenci ile Mimari Fakültesi açılmış bulunan üniversite 1957 ve 1958 
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yıllarında Mühendislik ve îdari İlimler Fakültelerinin de faaliyete geçirilmesiyle fakülte sayısı 3 e 
çıkarılmıştır. Ayrıca, her fakülteye bağlı olarak faaliyet gösteren bölümler şunlardır : 

1. Mimari Fakültesi: 
Mimari Bölümü. 

Mühendislik Fakültesi : 
Makina Mühendisliği Bölümü, 
inşaat Mühendisliği Bölümü, 
Elektrik Mühendisliği Bölümü, 
Kimya Mühendisliği Bölümü. 

îdari îlimler Fakültesi : 
Âmme idaresi Bölümü, 
Sanayi Mühendisliği Bölümü, 
iş idaresi Bölümü. 

Bu yıl üniversitenin öğrenci sayısı 325 dir. 
Bunlardan yabancı öğrencilerin sayısı 37 dir. 
Profesör ve öğretim görevlisi sayısı 57 dir. 
Bunlardan yabancı profesör sayısı 16 dır. 

1959 da açılması düşünülen fakülteler ve bölümler : 

Fakülteler : 
1. Ziraat Fakültesi, 
2. Eğitim Fakültesi. 

Bölümler: 
1. iskân ve Şehircilik Bölümü, 
2. Maften Mühendisliği Bölümü, 
3. Tekstil Mühendisliği Bölümü, 
4. Orman Mühendisliği Bölümü. 

ilâve edilecek bu fakülte ve bölümlerle 1959 da talebe sayısı 650 ye çıkarılacaktır. 

Üniversitenin finansmanının büyük bir kısmı Hükümetimizce deruhte edilmiş olmakla beraber. 
Birleşmiş Milletler, Amerika ve ingiltere gibi dost memleketler tarafından profesör, lâboratuvar 
malzemesi, kitap ve burslar verilmek suretiyle desteklenmektedir. 

Üniversite şimdilik muvakkat binalarda çalışmaktadır. Üniversite için istimlâk edilecek arazi 
sahası 45 milyon metrekaredir. 

Bunun takriben 20 milyon metrekaresi istimlâk edilmiş, geri kalan kısmı da 1959 da tamam
lanacaktır. istimlâk için ödenecek bütün meblâğ takriben 14 000 000 liradır. 

1959 senesi Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Programı dâhilinde Mr. Herolcl Stassen üniver
site için başmüşavir olarak tâyin edilmiş ve Aralık 1958 içinde yaptığı ilk tetkik ve temaslarla 
fiilen vazifeye başlamış bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresi özel projeler 
fonundan her sene birer milyon dolar olmak üzere beş sene içinde 5 milyon dolarlık bir yardım 
yapılması için gerekli temaslar yapılmış ve projeler Birleşmiş Milletlere sunulmuş bulunmakta
dır. Başmüşavir Stassen'in de desteklediği bu yardımın yakın bir istikbalde kesinleşeceği kuvvetle 
ümidedilmektedir. 

Bu yardımların daha da artacağı tahmin edilmektedir. 
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Teklifler : 

1. Genel giderler : 
Genel giderleri teşkil eden 479 nen fasıl geçen yıla nazaran 1 000 000 lira ilâvesiyle 3 500 000 

lira olmuştur. Bu para kâfi değildir. Buna 2 000 000 lira daha ilâvesiyle en az 5 500 000 lira ol
ması lâzımdır. Çünkü profesör, öğretim görevlisi ve müstahdem ücretleri de bu fasıldan öden
mektedir. 

2. Yatırım giderleri : 
İstimlâk ve inşaat masraflarını teşkil eden 7f7 nci fasıl geçen yıl olduğu gibi, 10 000 000 lira 

olarak bırakılmıştır. Halbuki bu kâfi gelmiyecektir. Bu meblâğın 25 000 000 na iblâğı lâzımdır. 
I 

Yüksek öğretim 

1. Atatürk Üniversitesi : Sayıları yıldan yıla artan lise mezunlarının yüksek tahsil ihtiyaçlarını 
karşılamak ve Doğu vilâyetlerimizin içtimai, iktisadi, zirai, sınai ve kültürel yönlerden topyekûn 
kalkınmalarının temini maksadiyle, Amerika'nın Land - Grand Üniversiteleri tipinde, Erzurum'da 
kurulması kararlaştırılan Atatürk Üniversitesi, temin «dilen muvakkat binalarda, 17 Kasım 1958 ta
rihinde 170 öğrencisiyle fiilen tedrisata başlamış bulunmaktadır. Bu üniversitenin 41 bin dönüm ara
zisinin istimlâkine, kuruluş hazırlıklarına, muvakkat binalarının tadil ve restorasyon işlerine, öğ
renci yurdu ve personel lojmanı ihtiyacı için kiralanan iki binanın kira bedellerine, idare bürolariyle 
dershane, lâboratuvar, kütüphane ve sair tesislerinin demirbaş, mefruşat, alet ve malzeme ihtiyaç
larına, 1951 yılından 1958 malî yılı sonuna kadar sarf edilmiş ve edilecek olan paranın yekûnu 
14 698 160 liradır. 

Atatürk Üniversitesinin ilk ve ikinci kısım binalarının inşası işi, mütaahhitlerine ihale edilmiş bu
lunmaktadır. 20 000 000 lira tutan bu kısma dâhil bâzı binaların 1959 inşaat mevsiminde tamamlan
masına çalışılmaktadır. 

Atatürk Üniversitesinde okuyan Öğrencilerden 100 kişiye Maarif Vekâletince burs tahsis edilmiş
tir. Halen tedrisata başlamış bulunan Ziraat Fakültesi Zootekni ve Zirai Ekonomi - işletmecilik bölüm
leri ile, Pen - Edebiyat Fakültesi Filoloji bölümünün İngilizce, Fransızca, Almanca dallarına, önü
müzdeki ders yılından itibaren yeni kısımlar ilâve edilecek ve bu üniversitenin kuruluşu tedricen ta
mamlanmış olacaktır, 

2. Karadeniz Teknik Üniversitesi : Trabzon'da, kurulması mukarrer Karadeniz Teknik Üniversite
sinin 480 dekar tutan arazisinin istimlâk işi tamamlanmıştır. Bu arazinin topoğrafik haritasının yaptı
rılması ve temel sondajları işleri ele alınmıştır. Üniversite inşaatı için lüzumlu proje müsabakasına esas 
olmak üzere, İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden müteşekkil mütehassıs bir hoyet ma
rifetiyle ihtiyaç programı hazırlanmaktadır. Ayrıca bu üniversiteye öğretim elemanı yetiştirme işi 
de ehemmiyetle ele alınmış; bu meyanda İstanbul Teknik Üniversitesine (42) burs tahsis edilmiş, 
(10) lise ve (20) Teknik Üniversite mezununun Bati Almanya'da tahsil, ihtisas ve doktora yapa
rak yetişmeleri için müsabaka imtihanı açılması kararlaştırılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin istimlâk ve kuruluş hazırlıkları işlerine 1956 malî yılından 
beri. sarf edilen para 1 148 768 liradır. 

Üniversitelerimizin 1958 - 1959 öğretim yılı başındaki öğretim üye ve yardımcılariyle, öğren
cilerinin Bayisi aşağıda gösterilmiştir : 
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öğretim 

üye ve Ö ğ r e n c i 
Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Yüksek okullar 

yardımcısı 

981 
780 
308 
154 
47 

679 
Resmî 
Dövizli 

Türk 

14 392 
16-945 
3 835 

798 
162 

10 738 

Özel 

Yabancı 

456 
925 
253 
141 

8 

özel 

Yekûn 

14 848 
17 870 
4 088 

939 
170 

10 738 

48 653 

Yabancı memleketlerde yüksek 
tahsilde bulunanlar 299 2 234 1 060 3 598 

52 251 

Not : Bu cetvele diğer vekâletlere bağlı okullar dâhil değildir, 

3. , Yüksek öğrenim öğrenci yurtları : Maarif Vekâletine bağlı öğrenci yurtlarında, Ankara'da 
2 128, İstanbul'da 2 055, İzmir'de 100, Erzurum'da 85 olmak üzere, ceman 4 368 yüksek öğrenim 
öğrencisi barınmaktadır. Öğrenci yurtlarımız bugün için, maalesef, ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
İstanbul'da Vezneciler Yurdunun (C) Bloku inşaatı tamamlanarak bu ders yılı başında hizmet3 
açılmış, Cağaloğlu Kız Yurdundaki öğrenciler aynı semtte tahliye edilen erkek yurdu binasına 
nakledilerek onlardan boşalan ahşap binaya yeni öğrenci kabul edebilmek için esaslı tamirat ve 
hazırlıklara başlanılmış, Ankara'daki Yıldırım Bayezit ve Cebeci Erkek öğrenci yurtlarında birer 
yemekhane tesisi için gerekli bütün hazırlıklar ikmal olunmuş, bunlardan Cebeci Yurdunda bir kan
tin ve öğrenci lokali açılmış bulunmakla beraber, bu çalışmalarla da ihtiyacın karşılanmış olduğu 
iddia edilemez. Fakat yüksek tahsil gençliğimizin bu hayati ihtiyacı lâyık olduğu ehemmiyetle ele 
alınmış:; Ankara ve İstanbul'da, gençliğin barınma, beslenme, çalışma, dinlenme, spor, eğlenme ve saire 
gibi bütün ihtiyaçlarını karşılıyacak birer site inşası hakkındaki programın tatbikine başlanıl
mıştır. Geçenlerde İstanbul'da Vatan Caddesinde temeli atılan 500 kişilik yurt binası, bu tatbikatın. 
ilk eserini teşkil edecektir. 

Yeni inşa edilmekte olan üniversitelerimizde ise, bu ihtyaç her üniversitenin kampus plânında 
çok şümullü şekilde nazarı dikkate alınmış bulunmaktadır. 

Maarif Vekâleti bütçesinden her yıl yüksek tahsil öğrencilerine 100 000 liralık ilâç ve para yardı
mında bulunulmaktadır. Bu Vekâlet bütçesinden öğrenci yurtlarımızın tesis ve onarım masraflarına 
her yıl sarf edilen para 360 000 liradır. Bunun dışında 230 öğrenciye de burs ödenmektedir. 1959 
malî yılı bütçe teklifinde öğrenci yurtlarına 50 000 liralık bir yardım yapılması derpiş olunmuştur. 

4. Kandilli RasatJıanesi : Kandilli Rasathanesinin hem daha müsait şartlar irerisinde inkişafını, 
hem de bu müesseseden öğretimde faydalanılmasını temin etmek ıııaksadiyle, bu müessesenin İstan
bul Teknik Üniversitesine bağlanılması uygun görülmüş; bu hususu teminen lıazırlanan kanun 
lâyihası üzerindeki çalışmalar ikmal olunmuştur, Bu lâyiha, kısa zamanda T. B. M. M. nin tetkik 
ve tasvibine arz edilecektir, 
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5. Yabancı memleketlerde okuyan Öğrencilerle ilgili işler : Yabancı memleketlerde doktora, ih

tisas, staj veya öğrenim yapacak Türk vatandaşlarının seçimini ve tahsil durumlarını daha katı ve 
âdilâne esaslara bağlamak maksadiyle «Türk öğrencilerinin yabancı memleketlerde okumalariyle il
gili - bir - talimatname» hazırlanmış ve bu talimatname icra Vekilleri Heyetinin 19 . VIII . 1958 
tarih ve 4/10672 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. * 

Bu talimatname, yabancı memleketlerde okuyan*ve okuyacak olanların seçimlerini; her tahsil ka-. 
demesinden çeşitli branşlara muayyen kontenjanlar ayırarak, diploma derecelerini ve imtihan ve 
derslerdeki başarı - durumlarını göz önünde bulundurarak âdilâne ölçüler içinde temin etmek; tah
sillerini normal olarak yürütememek veya Türklük vekar ve haysiyetini rencide edecek hareketlerde 
bulunmak suretiyle dövizimizi heba etmek durumunda bulunanların dövizlerini keserek daha müsta
hak talep sahiplerine tahsis etmek gibi yerinde ve çok müspet neticeler tevlidedecek hükümleriyle, 
bu mevzuda çeşitli temel meseleleri kökünden halletmiş bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlerde bulunan öğrenciler 

Dövizli resmî öğrenciler Dövizli özel öğrenciler Dövizsiz özel öğrenciler * Taplam 
299 2 234 1 060 3 593 

Dış Münasebetler Müdürlüğü 

İkinci Cihan Harbinden bu yana eğitim, ilim ve kültür alanında süratle gelişen münasebetler bir 
taraftan hükümetler arasındaki kültür anlaşmak rının artmasını, diğer taraftan da milletlerarası 
plândaki ilgili teşekküllerin kuvvet bulmasını ve süratle gelişmesini mucibolmuştur. Nitekim, bu ge
lişmeye muvazi olarak, yabancı memleketlerle olan her çeşit münasebetlerimizin plânlı bir tarzda yü
rütülmesini temin için birçok yabancı memleketlerle karşılıklı kültür anlaşmaları yapılmaktadır. Ke
za, milletlerarası kültür teşekküllerinin enmuhimmi olan UNESCO ile münasebetler, gerek Türk kül
türünün milletlerarası plânda yayılması ve tanıtılması, gerekse muhtelif millî projelerimiz için tek
nik yardım temini bakımlarından son yıllarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 

Vekâlet, bir taraftan kültür anlaşmaları ile ilgili çalışmaları ve diğer taraftan Milletlerarası 
kültür teşekkülleriyle olan münasebetleri tedvir etmek maksadiyle halen bir Dış Münasebetler Mü
dürlüğü kurmuş bulunmaktadır. Bu müdürlüğün semereli faaliyetlerine bir misal olmak üzere 
1957 - 1958 yıllarında karşılıksız olarak 641 yabancı öğrenim ve ihtisas bursu temin ve tevzi etti
ğini ifade eylemek isteriz. 

Bu konulardaki bütün çalışmaların en faydalı ve en semereli bir şekilde gerçekleşmesini temin 
maksadiyle hazırlanmış olup Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Kültür Ataşelikleri Kanununun 
bir an evvel kabulü kültürel dış münasebetlerimizin idamesi ve selâmeti bakımından zaruridir. 

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

Diğer öğretim sahalarında olduğu gibi, güzel sanatlar sahasında da maarifimiz devamlı geliş
meler kaydetmektedir. Bu cümleden olarak bu yıl izmir'de açılan izmir Devlet Konservatuvannı zik
retmek isteriz. 

Bursa'da mahallî kumaş ve seramik sanatlarının inkişafına yardım edecek Güzel Sanatlar Oku
lunun açılması için 100 000 liralık tesis masraflarının Güzel Sanatlar Akademisi masrafları ara
sına ilâve edilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Güzel sanatlara fevkalâde istidatlı çocukları himaye eden 6660 sayılı Kanunun tatbikinin fev* 
kalâde neticeler verdiği anlaşılmıştır. Bu yıbjı bütçe hazırlıklarında derpiş edilmiş iken sonradan 
çıkarılan 30 000 liralık tahsisatın, henüz keşfedilen iki yüksek kabiliyetli çocuğumuzun da yetiş
tirilmesi için bütçeye ilâvesini temenniye şayan görmekteyiz. 
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Eski eserler ve müzeler 

Memleketimizde devamlı olarak yapılan kazılar sonunda elde edilen ve münferidolarak muhtelif 
zamanlarda satınahnan eserlerle müzelerimiz her gün biraz daha zenginleşmektedir. Bu eserlerin teşhiri 
ve halka tanıtılması için yeni tesislere ihtiyaç bulunmakta, bu arada yeniden açılan müzelerin tanzimi 
ve hizmete arz edilmesi ieabetmektedir. 1958 yılmda Rumelihisarı restorasyonu ikmal edilerek müze 
halinde ziyarete açılmış, Gazianteb Müzesi yeniden tanzim edilmiştir. Manisa'nın Şart harabelerinde 
bir müze binası yaptırılmış, Efes'de de yeni bir müzenin inşasına başlanmıştır. Bu arada Adana '-
nm Karatepe harabelerindeki eserler restore edilmiş, bunların üzerine beton çatılar yapılmak suretiyle 
burası modern bir açık hava müzesi haline getirilmiştir. 

Müzeler Umum Müdürlüğü 1958 yılında, mühim bir anıtımız olan Rumelihisarı'nm restorasyonu
nu ikmal etmiştir. Topkapı Sarayında Mecit Köşkü, Üçüncü Osman Taşlığı, Cariyeler Havuzu ve 
müştemilâtı, kiler, koğuş, arabalar dairesi, orta kapı gibi mühim binaların restorasyonu ele alın
mıştır. Arabacılar Koğuşu restore edilerek bu binada Topkapı Sarayı'nm modern arşivi kurulmak 
üzeredir. Bunlar dışında İstanbul'da ve yurdun diğer bölgelerinde bulunan 34 anıtın restorasyo
nuna başlanmıştır, önümüzdeki yıl bir taraftan başlanılmış olan işlerin ikmaline çalışılacak, bir ta
raftan da yeni âbidelerin onarımı ele alınacaktır. 

Müzeler Umum Müdürlüğü 1958 yılında 11 harabenin temizlik ve tanzim işini ele almış ve netice
lendirmiştir. Bu umum müdürlüğün yardımı ile 1958 yılında üniversite profesörlerimiz tarafından 
7, vekâletin müsaadesi ile yabancılar tarafından 11 yerde ilmî kazılar yapılmış ve mühim neticeler el
de edilmiştir. 

Yukarda arz edilen faaliyetlere Müzeler Umum Müdürlüğü 1959 yılında da devam edecektir. Bu 
maksatla bu umum müdürlüğün bütçesine bu yıl 205 000 lira bir ilâve yapılmıştır. 

Anıt-Kabir'in *bakım ve bahçesinin tanzimi işlerine devam edilmiştir. Ancak bu müessesede ba
kımı 6780 sayılı Kanunla Maarif Vekâletine devredildiği 1957 yılı Mart ayından bugüne kadar bir
takım noksan ve kusurlar müşahede ve tesbit edilmiştir. Noksanların tamamlanması ve kusurların 
izalesi için Nafıa Vekâleti ve diğer alâkalı makamlarla yapılan yazılı ve şifahi temaslar neticesinde 
bir buçuk milyon lira civarında bir ödeneğe ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tasarruf mülâhazasiyle Maarif Vekâleti bütçesinden böyle bir masrafa yer verilememiştir. Mev
zuun ehemmiyetine binaen biz bu noksanların giderilmesi ve lüzumlu tesislerin yapılması işinin 1959 
yılında ele alınması ve sâri mukaveleye bağlanmak suretiyle bir, iki yıl içinde ikmal edilmesi uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan 1959 yılında bahis konusu işlerin ele alınması için Nafıa Ve
kâleti bütçesine aktarılmak üzere 701/20. fasla bir milyon lira konulmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Yayın Müdürlüğü 

Yayım Müdürlüğü, orta dereceli okullarla umumi kütüphanelerimizin kaza merkezlerinde 1953 
yılında kurulmuş olan iare kitaplıklarının ihtiyaca cevap verecek şekilde zenginleştirilmesi, orta 
dereceli okulların harita ve levha gibi ders vasıtalarının temini için gerekli tedbirleri almış bulun
maktadır. 

Bunlar dışında, Kıbrıs, Batı - Trakya, Irak, Suriye, îran, Yugoslavya ve Bulgaristan'daki ırkdaş
larımızın bilhassa dilimizi öğrenmek için yaptıkları müracaatlere imkân nispetinde cevap veril
meye çalışıldığı da müşahede edilmiş bulunmaktadır. 

Batı - Trakya'daki Türk okullarında okuyan Türk çocuklarının kitaplarını da basmak suretiyle 
ihtiyaca cevap verilmeye çalışmaktadır. 

Okul ders kitaplarının aksamadan zamanında yetiştirilmesi temin edilmiş bulunmaktadır. Bu 
arada iki yıldan beri hazırlanmakta olan ucuz okul defterlerinin, içerisinde bulunduğumuz öğretim 
yılında ihtiyacın mühim bir kısmını karşılıyacak miktarda hazırlanmakta olduğu memnuniyetle 
görülmüştür. 
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• Ortaokullarda tatbikine karar verilen ve Nisan 1959 da başlıyacak olan temel okuma - yazma 

eğitimi için Millî Müdafaa Vekâleti ICA ve JUSMAT ile yapılan iş birliği neticesinde hazırlanan 
ve hazırlanmakta olan ders kitapları ile çeşitli müracaat kitaplarının (Takriben 10 - 11 milyon 
kitap) zamanında basılması için büyük bir gayret sarf edilmekte bulunduğunu memnuniyetle beyan 
etmek isteriz. 

Bu kitapların okul ders kitaplarımızla birlikte vaktinde yetiştirilmesi büyük bir enerji sarfını 
icabettirmektedir. 

işlerin aksamaması, önümüzdeki yıllarda normal bir şekilde kitapları* yetiştirilmesini temin 
maksadiyle Yayım Müdürlüğü emrinde bulunan rotatif baskı makinasının yerleştirilmesi ve işler 
hale getirilmesi için bir binaya ihtiyaç vardır. 

Bu binanın projesine göre 250 000 liraya yapılabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, bu maksat 
için Nafıa Vekâleti bütçesinin inşaat faslına 250 000 liranın konulmasını zaruri görmekteyiz. 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

1958 yılı bütçesiyle kabul buyurulan tahsisatla 93 umumi kütüphane, 87 halk iare kütüphanesi, 
109 çocuk kütüphanesinin daha verimli bir şekilde çalışmalarının temin edilmiş bulunduğu tesbit edil
miştir. 

Bu yıl içerisinde 38 kütüphanenin tamiratının yapıldığı görülmüştür. Eski medrese binalarında 
bulunan bir kısım kütüphanelerimizin restorasyon işlerinin tamamlanarak bu medreselerin modern 
kütüphaneler haline getirildiği öğrenilmiştir. 

Türkiye kütüphanecüiğinin şark yazmalarının tasnifi usulü hakkında hazırlanan orijinal mahi
yette bir ilmî kılavuz memleketimizde tatbika konulduğu gibi, bellibaşlı bütün dünya kütüphane
lerine gönderilmiştir. 

Kütüphanelerin 176 memurdan ibaret kadrosu halen ihtiyaca kâfi görülmediğinden bir ek kadro 
kanunu hazırlanmış ve Maliye Vekâletinin tetkikine arz edilmiştir. Bu kadro kanununun kısa bir za
manda çıkarılması kütüphanelerimizin zaten noksan olan kadrolarını tamamlamaya ve halkın kütüp
haneler açılması yolundaki devamlı müracaatlerinin müspet bir şekilde karşılanmasına yarıyacaktır. 

Teklif ve temenniler 

Maarifimizin yukarda kısaca belirttiğimiz çeşitli zaruri hizmetlerinin ifasını sağlamaya matuf mür 
him teklif ve temennilerimiz aşağıdadır : 
F. M. 

217 30 Meslekî ve Teknik okullar öğretmenlerinin ders, egzersiz ve şeflik ücretleri için veril
mekte olan 3,5 liranın 6 - 10 liraya çıkarılması için : 4 000 000 lira. 

217 40 Ortaöğretim ders ücretleri için verilen 3 - 5 liranın 6 - 10 liraya çıkarılması için veril
mekte olan 3 - 5 liranın 6 - 10 lira 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince yüksek teknik okullarında fazla mesai 
yapan öğretmenlere verilecek ücretler karşılığı olarak 500 000 lira. 

417 20 Yeniden açılması takarrür eden Eğitim enstitülerine alınacak 500 talebenin umumi mas
rafları karşılığı olarak 1 500 000 lira. 

419 10 Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullarına yeniden alınacak 200 talebe
nin umumi masrafları karşılığı olarak 200 000 lira. 

419 20 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitülerine yeniden alınacak 200 talebenin 
umumi masrafları karşılığı olarak 200 000 lira. 

450 10 Yeniden yapılacak öğretmen okulları inşaatı için 4 000 000 lira. 
742 Köy okulları inşaatına yardım olarak verilen 30 000 000 liraya ilâve olarak 

10 000 000 lira. 
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F. M. 

Ankara ve istanbul'da yeniden yapılacak yüksek Öğretmen okulları inşaatı için 
(Nafıa Vekâleti bütçesine) 4 000 000 lira 
Yayın Müdürlüğü emrinde bulunan rotatif makinasmın faaliyete geçmesi için 
yerleşmesi gereken binanın inşa masrafı karşılğı olarak (Nafıa Vekâleti bütçesine) 
250 000 lira. 

741 20 Anıt - Kaljjr onarım ve eksiklerinin itmamı içüı Nafıa Vekâleti bütçesine aktarıl
mak üzere 1 000 000 lira. 

611 Devlet Tiyatrosu ve Operasının ayrı birer Umum Müdürlük haline getirilmesiyle 
bünyesinde yapılan değişikliklerin ve yeni personel masraflarının karşılanabilmesi 
için daha 2 740 000 liranın ilâvesi. 

Netice : 
Maarif Vekâleti bütçesinin tetkikinden elde ettiğimiz esas netice şudur : 
Bugün memleketin her derecedeki öğretimmüesseselerinde, üç milyona yakın 2 670 000 

Türk 'çocuğu ve genci okumakta ve yetişmektedir. Raporumuzun her bölümünde belirttiğimiz 
gibi, Türk maarifi devamlı ve muntazam bir ilerleme kaydetmektedir. O, bu ilerlemede iki 
esaslı hâdiseye ayak uydurmak zorundadır. 

1) Türkiye, yalnız Avrupa'da değil, dünyada nüfusu en çok artan memleketlerden biri haline 
gelmiştir; Her yıl okuma çağına giren çocuk miktarı bir öncekine göre önemli sayıda artmak
tadır. 

2) Dâhil bulunduğumuz Avrupa memleketleri camiası içinde de Umumi maarifini geliştirmek 
bakımından geç ve geri kalmış bir memleket olarak bulunmaktadır. Böylece, bir yandan her yıl 
artan nüfusunu okutmak, öte yandan da ileri memleketlerle arasındaki mesafeyi kapatmak zorun
dadır. Dolayısiyle de marifte ileri memleketlerin sarf ettiği normal emek ve paranın en az iki 
mislini sarf etmek zarureti karşısmdadır. Türk maarif çileri bu iki güçlüğün şuuruna varmış ve 
onları yenmek için elden geldiği kadar çalışmaya koyulmuştur. Bugüne kadar elde edilen neti
celer, bize gaye istikametinde hızla ilerlendiği ve yakın bir gelecekte hedefe varılacağı ümidi ve 
emniyetini vermektedir. Bu millî gayeye erişmek için, bugünün Türkiye'sinin biricik vazifesi 
yarın sayısı bugünkünün iki mislini bulacak çoeuklariyle gençlerini okutmak ve yetiştirmek için 
her derecede ve her türlü okullarını açmak, üniversitelerini tamamlamak, sonra da bu okuyan ve 
yetişen muazzam gençlik kütlesine medenî dünyada lâyık olduğu hayat seviyesini sağlıyaeak iş 
sahalarını yaratmak, bir kelime ile memleketin bugün evlâtlarının istikbali için üzerinde hassa
siyetle durduğu, Yüksek Meclisin ve yüksek komisyonunuzun tasvip ve teşvik ettiği, Demokrat Parti ikti
darının gerçekleştirmeyi üzerine aldığı içtimai ve iktisadi yatırımlara, millî kalkınma siyasetine 
hızla ve cesaretle devam etmek olmalıdır. Bunda en ufak bir tereddüt ve ihmalin gelecek nesil
lerin cehalet ve sefaletine mal olacağı şüphesizdir. 

Aksi halde, bugünkü neslin, gelecek nesiller karşısında yükleneceği büyük tarihî mesuliyetin 
mânevi yüküne katlanması lâzımgelecektir. Bugünkü nesil içinde hiçbir kimsenin böyle bir mesu
liyetin mânevi yükünü üzerine alamıyacağma olan samimî itimadımızla bu raporumuzu Yüksek 
Heyetinize saygılarımızla arz ederken bilgi ve feragatle çalışan maarifçi ve öğretmenlerimize hu
zurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife biliriz. 

Denizli Mebusu izmir Mebusu Antalya Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Mehmet Karascm Danyal Akbel Kenan Akmantar Halil Turgut 

Diyarbakır Mebusu Edirne Mebusu 
Mehtned Eüsrev Ünal Mükerrem Sarol 
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F. M . • Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

201 

202 

204 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 

2 672 000 2 672 000 2 672 000 
329 598 400 347 695 000 347 695 000 

500 500 500 

52 445 52 445 52 445 

Fasıl yekûnu 332 323 345 350 419 945 350 419 945 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 518 877 554 409 5F4 409 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 15 273 566 17 593 721 17 593 721 
30 Eğitmenler ücreti 5 440 000 5 440 000 5 440 000 

Fasıl yekûnu 21 232 443 23 588 130 23 588 130 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

75 700 

1 339 800 

75 700 

1 439 800 

75 700 

1 439 800 

Fasıl yekûnu 1 415 500 1 515 500 1 515 500 

Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 2 525 368 5 083 564 5 083 564 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

210 
211 

217 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

50 000 

7 250 000 

11 000 

1 732 000 

10 000 

60 000 
500 000 

50 000 

7 980 000 

11 000 

2 000 000 

10 000 

80 000 
750 000 

50 000 

7 980 000 

11 000 

2 000 000 

10 000 

80 000 
750 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

10 789 ve 4644 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz
minatları ile başöğretmenler 
ücreti 

50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 9 613 000 10 881 000 10 881 000 

50 000 

13 847 514 14 847 514 14 847 514 
4 200 

58 900 

4 200 4 200 

60 100 500 000 

7 404 560 7 524 560 7 524 560 
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Maarif Vekâleti 
1958 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

— 255 -
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Askerlik dersleri öğretmenle
rinin ücretleri 82 600 82 600 82 600 

30 Meslekî ve teknik okullar öğ
retmenlerinin ders, ekzersiz ve 
şeflik ücretleri 7 500 000 8 250 000 10 250 000 

40 Ders ücretleri 9 500 000 12 250 000 15 250 000 

Fasıl yekûnu 24 487 160 28 107 160 33 107 160 

İkinci kısım yekûnu 405 557 430 434 557 113 439 997 013 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

302 

... 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

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 masraf lan 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

5 500 
3 000 

15 000 
24 000 
20 000 
16 750 

84 250 

28 000 
5 000 

14'000 
9 300 

10 000 
40 000 

106 300 

170 000 

115 000 

11 000 
3 000 

18 750 
30 000 
20 000 
25 000 

107 750 

53 000 . 
5 000 

17 500 
11 625 
12 500 
70 000 

169 625 

220 000 

150 000 

11 000 
3 000 

18 750 
30 000 
20 000 
25 000 

107 750 
\ 

53 000 
5 000 

17 500 
11 625 
12 500 
70 000 

169 625 

220 000 

150 000 
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F. 

305 

*• 

306 
307 

308 

256 

M. 

12 

21 
22 

11 
1.2 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

11 
12 

_ Maarif Vekâleti 

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, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin harcırah ve başka 
masrafları 
Gezici başöğretmenlerin taz
minatları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

300 000 
100 000 
50 000 

565 000 

160 000 
371 108 

531 108 

14 725 

1 463 450 
415 000* 

1 050 000 
9 000 

650 000 

390 000 

3 977 450 

15 000 
400 000 

1959 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

350 000 
140 000 
67 000 

707 000 
> 

385 000 
671 108 

1 056 108 

25 000 

1 750 000 
765 000 

1 525 000 
90 000 

1 456 500 
• 

390 000 

5 976 500 

15 000 
550 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

350 000 
140 000 
67 000 

707 000 

385 000 
671 108 

1 056 108 

25 000 

1 750 000 
765 000 

1 525 000 
90 000 

1 456 500 

390 000 

5 976 500 

15 000 
550 000 

309 

Fasıl yekûnu 415 000 565 000 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 

2 000 
2 000 

4 000 
2 000 

565 000 

4 000 
2 000 



Maarif Vekaleti — 257 — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

31 Vilâyetler taşıtları isletme 
masrafları ' ' 56 310 84 475 84 475 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 50 000 75 000 75 000 

Fasıl yekûnu 110 310 165 475 165 475 

8 000 
6 000 
<9 500 
7 000 
4 000 
3 000 
10 000 
25 000 
70 000 
18 765 

161 265 

6 135 408 
— _ — . .— 

22 400 
16 000 
16 000 
32 000 
9 600 
4 800 
41 600 
89 600 
224 000 
60 000 

516 000 

9 508 458 
_ 

22 400 
16 000 
16 000 
32 000 
9 600 
4 800 
41 600 
89 600 
224 000 
60 000 

516 000 

9 508 458 
_ 

310 Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masraflan 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma #. 
60 Isıtma 
70 Haberleşme 
80 Kira bedeli 
91 Daimî vazife harcırahı 
92 Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım vekûnu 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri ' * 

403 Temsil masrafları 10 000 20 000 20 000 
408 5805 sayılı Kanun gereğince 

Anıtlar Yüksek Kurulu üyele
rine verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 30 000 30 000 30 000 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 
10 Müzeler ve anıtlar umumi mas

rafları 2 545 000 2 750 000 2 750 000 
20 Kaleler, suıiar ve hisarlarm 

resterasyon ve onarımları 500 000 500 000 500 000 
40 Anıt - Kabir umumi masraf

ları 400 000 400 000 400 000 



Tahsisatın nev'i 

Maarif Ve »kaleti 

1958 . 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

istanbul Yedikule surları ve 
Altmkapı resterasyon masraf
ları 200 000 200 000 200 000 

Fasıl yekûnu 3 645 000 3 850 000 3 850 000 

Yüksek okulların umumi mas
rafları 
Yüksek Öğretmen Okulu mas
rafları 
Eğitim enstitüleri masrafları 
Ankara ve îznıir Devlet Kon-
servatuvarı 
İlahiyat Enstitüsü masrafları 

Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masraf lan 
Lise ve ortaokullar umumi 
masrafları 2 050 000 3 500 000 3 500 000 
îmam - Hatip okulları umumi 
masrafları 220 000 370 000 370 000 

258 665 
1 394 845 

681 330 

2 334 840 

508 000 
2 516 250 

795 650 
0 

3 819 900 

508 000 
3 516 250 

795 650 
500 000 

5 319 900 

Fasıl yekûnu 2 270 000 3 870 000 3 870 000 

Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 
Teknik, Teknik öğretmen, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okulları masrafları 2 748 165 4 112 500 4 112 500 
Ticaret ve diğer meslek okul
ları ve enstitüleri masrafları 8 507 979 11 767 729 11 767 729 

Fasıl yekûnu 11 156 144 15 880 229 16 880 229 

İlk öğretmen okulları umumi 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili mas
raflar 
îlk öğretmen okulları umumi 
masrafları 18 967 497 28 410 800 32 410 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

422 

423 

424 

425 

20 İlk öğretmen okulları mezunla
rının donatım masrafları 296 000 

30 Uygulama bahçeleri tesis ve 
tanzim masrafları ile çalışma 
vasıta bedelleri 50 000 

40 Yatılı ilkokullar umumi mas
rafları 2 257 920 

296 000 

50 000 

3 386 220 

296 000 

50 000 

3 3S6 220 

Fasıl yekûnu 21 571 417 32 143 (£0 36 143 020 

421 Kütüphaneler masrafları 
11 Kütüphaneler umumi masraf

ları 
12 Vekâlet Kütüphanesi masraf

ları 
13 Okul kütüphaneleri umumi 

masrafları 
14 Millî Kütüphane umumi mas

rafları 

Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 

Riyaseti Cumhur Flârmonik 
Orkestrası umumi masrafları' 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 

11 Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü 

12 Adliye Vekâleti 
13 Maarif » 
14 Nafıa » 
15 Sanayi » 
16 Çalışma » 
17 Kanunları gereğince ecnebi 

memleketlere gönderilecek fev
kalâde sanat istidatlı çocukla
rın her çeşit masrafları 

367 000 

116 800 

60 000 

413 355 

116 800 

60 000 

525 000 

3 000 

75 000 

475 000 

650 000 

3 000 

75 000 

509 000 

750 000 

3 000 

75 000 

509 000 

Fasıl yekûnu 1 078 000 1 237 000 1 337 000 

413 355 

116 800 

60 000 

82 000 
34 500 

257 500 
30 00C 
8 500 

19 500 

27 200 
1 

598 400 
20 800 

1 
1 

27 200 
1 

598 400 
20 800 

1 
1 

97 600 232 062 232 062 



Maarif Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Aylık ve sair istilıkaklan yol
lama masrafları 

Fasıl yekûnu 
• 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 
Kamp masrafları 
Aklen ve ruhan geri kalmış ço
cukların eğitimi için umumi 
masraflar 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesikanın imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
Yaym masrafları 
Yayın masrafları 
İnceleme masrafları 
Derleme masrafları 

Fasıl yekûnu 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 000 6 000 6 000 

535 600 884 465 884 465 

664 375 979 565 979 565 
35 000 35 000 35 000 

200 000 200 000 200 000 

0 380 000 280 000 

162 800 240 500 299 300 

500 000 2 500 000 2 500 000 
25 000 25 000 25 000 
6 000 8 000 8 000 

631 000 2 533 000 2 533 000 

130 000 600 800 416 000 

215 000 688 000 688 000 

40 000 100 000 100 000 
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F. M. 

30 

455 

458 

476 

477 

478 

479 

40 

50 

• 

Tahsisatın nev'i 

Fulbright Kültür Anlaşması 
masrafları 
Kültür münasebetleri umumi 
masrafları 
Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
' 

554 368 

120 000 

939 368 

1959 yılı için 
Hükümetle Encümence 

istenen 
Lira 

5 000 

603 950 

80 000 

1 476 950 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

603 950 

80 000 

1 476 950 

Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 550 000 957 484 

10 

20 

10 
20 

Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 
Hibe suretiyle ithal edilecek 
gıda maddelerinin tahmil, tah
liye, sevk, muhafaza ve tevzi 
masraf lan karşılığı 
Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi umumi masrafları 

30 000 

300 000 

30 000 

1 740 000 

3 500 000 2 500 000 

Dördüncü kısım vekûnu 51 278 244 77 408 968 

957 484 
Fuar ve sergi masrafları 
Yurt içinde ve dışında açılacak 
resim ve heykel sergilerinin 
her türlü masrafları 
tzmir Fuarında açılacak eği
tim pavyonunun her türlü mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 
Kurslar umumi masrafları 
Meslekî ve teknik kurslar 

Fasıl yekûnu 

15 700 

9 500 

25 200 

280 000 
1 -655 700 

1 935 700 

15 700 

9 500 

25 200 

350 000 
2 035 700 

2 385 700 

15 700 

9 500 

25 200 

350 000 
2 035 700 

2 385 700 

30 000 

1 740 

4 500 000 

83 782 968 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1954 - 1957 yılları borçları 
•20 '1928-1953 » » 

33 000 

180 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 190 000 

33 000 

180 000 
10 000 
190 000 

33 000 

180 000 
10 000 
190 000 

504 5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 700000 

Beşinci kısım yekûnu 923 000 

65 000 

288 000 

65 000 

288 000 

601 

602 

605 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Devletin üzerine aldığı masraf
lar . 

10 Parasız yatık talebenin pansi
yon ücretleri ile başka masraf
ları 

20 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 

1 327 256 1 990 524 1 990 524 

86 500 128 750 128 750 

Fasıl yekûnu 1 413 756 2 119 274 2 119 274 

Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 100 000 100 000 100 000 

Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım w w0 6u 000 w 000 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik 
teşekkülllerine yapılacak yar-

611 
612 

10 
30 

40 

dımlar 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
Unesco Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 
Umumi masrafar için yardım 
Milletlerarası Tiyatro Ensti
tüsü (ITI) Türkiye Millî Ko
misyonuna yardım 
Milletlerarası Müzeler Konse
yi (ICOM) Türkiye Millî Ko
misyonuna yardım 

Fasıl yekûnu 

50 000 
6 200 000 

121 000 

15 000 

15 000 

151 000 

50 000 
6 200 000 

135 000 

15 000 

15 000 

165 000 

100 000 
7 200 000 

135 000 

15 000 

15 000 

165 000 

613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan . 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul
lanılacak olanlarla halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her türlü masraflarını karşıla
mak maksadiyle vilâyet ve ka
zalara yardım 300 000 427 000 427 000 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 4 373 420 5 908 323 5 908 323 

615 5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan yüksek 
öğrenim öğrenci yurtları ve 
aşevlerine yardım 0 50 000 50 000 

616 7117 sayılı Kanuna göre İlko
kul Öğretmenleri İçtimai Yar
dım Sandığına yardım 0 100 000 100 000 

Altıncı kısım yekûnu 12 648 176 15 179 597 16 229 597 
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M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kışını yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

12 000 12 000 
405 557 430 434 557 113 
6 135 408 9 508 458' 
51 278 244 

923 000 
12 648 176 

77 408 968 
288 000 

15 179 597 

12 000 
439 997 013 
9 508 458 
83 782 968 

288 000 
16 229 597 

UMUMÎ YEKÛN 476 554 258 536 954 136 549 818 036 

Yatırımlar 

* I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı-
lar 

10 Devlet malı binaların onarımı 
20 Devletçe intifa edilen Hükmi 

şahsiyeti haiz olanlara ait bi
naların onarımı 

2 252 000 3 372 000 3 372 000 

200 000 300 000 

Lise ve ortaokulların dersha
ne, yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal
zemelerin döşeme, demirbaş ve 
ders aletlerinin onarımı 125 000 155 000 
İstimlâk ve satmalına masraf
ları 1 000 000 

300 000 

Fasıl yekûnu 2 452 000 3 672 000 3 672 000 

155 000 

1 500 000 1 500 000 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya 
pimi içrâ-para ve ayna yardım 30 000 000 30 000 000 30 000 000 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım 
Ortaokul binası vaptıran mü
teşebbis derneklere yardım 2 400 000 2 400 000 5 000 000 
Şelıir ve kasabalarda ilkokul 
binası yaptıran müteşebbis 
derneklere 2 500 000 2 500 000 5 000 000 
imam - Hatip okulları binası 
yaptıran müteşebbis demekle
re 333 386 333 386 333 386 

Fasıl yekûnu 5 233 386 5 233 386 10 333 386 

Lise ve ortaokullar için satın-
alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri masrafları 2 250 000 2 812 500 2 812 500 
Yeni tesisler 
5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan vurt ve 
aşevlerinin tesis masrafları 300 000 300 000 300 000 
Meslekî ve teknik okullar açıl 
ması ve mevcutlarının genişle
tilmesine dair olan 4304 sayılı 
Kanuna ek 5642 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak masraflar 7 460 000 8 460 000 11 960 000 

Fasıl yekûnu 7 760 000 8 760 000 12 260 000 

II - Sermaye tahsisleri 
Atatürk Üniversitesinin kuru
lusu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 3 000 000 4 000 000 4 000 000 
Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
döner sermayesi 25 000 25 000 25 000 
Karadeniz Teknik Üniversite 
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraf lar 500 000 600 000 600 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

776 istanbul Topkapı Sarayı Mü
zesi tamir ve restorasyonu 

777 Orta - Doğu Teknik Üniversi 
tesinin kuruluşu hakkında ya
pılacak her türlü masraflar 

Yatırımlar yekunu 

0 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
0 Maarif Vekâleti (Nafıa Vekâ

leti bütçesine) 
0 3827 sayılı Kanun gereğince 

satmalmacak taşıtlar 
0 Maarif Vekâleti (Maliye Ve

kâleti bütçesine) 

Yatırımlar umumi yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 

63 345 386 67 757 886 76 357 886 

0 275 000 0 

0 90 000 0 
63 345 386 68 122 886 0 



28 - Nafıa Vekâleti 



Rapor 
12 . / . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Nafıa Vekâletinin ve bu vekâlete bağlı Karayolları ve Devlet Su İşleri Umum Müdürlüklerinin 
1959 malî yılı bütçe teklifleriyle faaliyetleri hakkında dairelerinden alman dokümanter malûmat tara
fımızdan tetkik edilmiştir. 

Encümen müzakerelerinin teamülüme ve işlerin mahiyetlerine göre bu üç bütçeye ait raporun müş
terek tanzim edilmesi bir çok bakımlardan faydalı görülerek bir rapor tanzim ve takdim kılınmıştır. 

A) Umumi mütalâalar 

1956, 1957 ve 1958 bütçie raporlarımızda ele alınan meselelerin birçoğu henüz hal yoluna girme
miştir. 

a) Nafıa işlerini Nafıa Vekâleti yapmalıdır. Mevcut mevzuatın engelleyici hükümleri değiştiri
lerek aynı niev'i işleri bir araya toplamanın zamanı gelmiştir. Bu temennimiz henüz tahakkuk ettiril
memiştir. 

b) Teknik elemanın yetiştirilmesine daha fazla önem verilmelidir. Teknik elemanların yüksek ka
demelerini teknik üniversitelilerle teknik okullarda ve Maarif Vekâletini-bağlı başka okullarda git
tikçe artan bir tempo ile yetiştirilmektedir. Alt kademelerdeki boşluğu doldurmak vazifesi kısmen 
Nafıa Vekâletime düşer. Tertibedeceği kurslarla birçok branşlar için pek lüzumlu bilgili elemanlar 
yetiştirmelidir. Misâl olarak, şunu arz edebiliriz ki, bâzı vilâyetlerimiz sadece bilgili usta bulamamak
tan köy içme su tahsisatından lâyıkiyle istifade edememektedir. Bu gibi ufak işleri mütaahhitlere iha
le eden vilâyetler de vardır. Yetiştirilen ve yetiştirilecek teknik elemanlardan âzami derecede istifade 
edebilmek için maddeten tatmin edilmeleri de şarttır. 

e) Nafıa Vekâletinde ihtisas kollarının inkişaf ettirilmesi zamanı da gelmiştir. Bu sahadaki geliş 
meyi sağlamak için ihtisas maaşları idari makamlara değil, hakiki ihtisas sahiplerine verilmelidir. 
Terfihi sağlanan mütehassıs olduğu yerde uzun zaman çalışır ve ihtisasını derinleştirmek imkânını 
bulur. 

d) Son yıllarda memleketimizde zevkle ve gururla müşahede edilen kalkınma hareketi teknik 
elemanların tâbir caiz ise baremini yükseltmiştir. Her hangi bir müessesenin teknik ve hele ihtisas 
elemanlarını, aynı tahsil müddetini yapmış diğer elemanlara verilen maaş veya ücretle çalıştırmak im
kânı hemen hemen kalmamıştır. îşinin süratle görülmesini arzu eden rfesmî veya hususi müesseseler yük
sek ücret veya yevmiye arz etmekle istedikleri teknik elemanları arama yoluna girdiler. Bu arada res
mî sektörle hususi stektör arasında büyük bir akın başladığı gibi, resmî müesseseler arasında da tek
nik eleman akınları şiddetli oldu. Bu hareketin iyi taraftan olmakla beraber bâzı müessese ve 

• teşekküllerin arzu ettiği elemanları bulamamaları gibi nahoş durumlar da oldu. 
Mühendislerin ve teknik elemanların büyük bir kısmını ihtiva eden Nafıa Vekâletinden baş

lamak üzere bütün resmî dairelere teşmil edecek ve teknik elemanların çalışmasına düzen vere
cek bir maaş veya ücret sistemini tatbik etmek zamanı çoktan gelmiştir. 

Kanaatinize göre bugün şümullü bir şekilde tatbik edilmekte olan yevmiye sistemi çok mah
zurludur. Azami ve asgari hudutlar içinde kabul edilecek kademeli bir teknik elemanlar ücret 
sistemi (Teknik barem) memleketin teknik hayatına büyük nispette huzur ve istikrar getirecek
tir. 

e) Müşavir mühendislikler teşvik ve himaye edilmelidir. Senelerden beri temennilerimiz me-
yanmda bulunan bu mevzu üzerinde yapılara aidoldukça geniş ölçüde gayret sarf edilmeye 
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başlandığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hususun diğer sahalara da teşmilini temenni 
ediyoruz. 

f) Kanunlarımızda ve şartnamelerimizde reform yaparak mütaahhitliği bir meslek haline ge
tirmemiz zaruridir. Yeniden hazırlanmakta olan Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununda bu me
sele halledilmelidir. 

g) Fennî şartnameler, memleketimizin imkânları, şartları ve ehemmiyet derecelerine göre 
kademeli ve tatbik kabiliyetini haiz olmalıdır. Ve mümkün olduğu kadar ileri usulleri, maki-
nayı ve standardizasyonu teşvik edici hükümleri ihtiva etmelidir. 

1958 yılı bütçe raporumuzda, Teşkilât Kanununun hazırlanması ve vekâlet binasına bir kat 
ilâvesi hakkındaki temennilerimizin tahakkuk safhasına girmiş olduğunu görmekteyiz. 

h) Yıllardan beri bütçenin komisyon ve Büyük Millet Meclisindeki müzakereleri sırasında 
illerin yol faaliyetinin kifayetsizliği üzerinde ısrarla durulmaktaydı. İl yollarının Devlet yallarıyla mem-
zucen mütalâa edilmesi icabettiği kaydedilmekteydi. Tabiatiyle bu yola hemen girmek pek kolay değildi. 
Zira vekâletin elindeki teknik eleman ve vasıtalar arzu edilen vüsatta değildi. 

Nafıa Vekâletinin bu sene bâzı il yollarını Karayollarına yaptırmaya karar vermesini bu arzu
nun tahakkukuna mesut bir başlangıç telâkki ediyoruz. Bu sahadaki çalışmalarını önümüzdeki 
yıllarda genişletmesini temenniye şayan görüyoruz. Bu faaliyet genişleyin e ey e kadar illeri ma-
kinalarla takviye etmek lâzımdır. 

i) Suriye hududuna girip çıkan tren yolunun tamamen hudutlarımız içine alınması faaliye
tiyle Muş - Tatvan - Van trenyolu faaliyetinin tesrii ve Ankara - Samsun trenyolunu çok kısal
tacak olan tren hattının inşası cihetine gidilmesi şayanı tavsiyedir. 

B) îş durumları 

I) Yap% işleri : 

Yapı ve İmar işleri Reisliği faaliyeti mevcut imkânlar dâhilinde memnuniyet verici bir şekil
de devam etmektedir. Bilhassa 7020 sayılı Kanunla verilmiş bulunan gelecek yıllara sâri taah
hüt yetkisi dolayısiyle yapı işleri parçalar halinde ihale edilmekten kurtulmuş ve işlerin her tür
lü projesi ikmal edildikten sonra tek mütaahhide ihalesi mümkün hale gelmiştir. 

Mukavelelere eklenen ve belirli bir miktardan sonrası için kabul edilen mütehavvil fiyat şartı 
da uzun müddet sürecek işlerin mütaahhitler tarafından büyük bir endişe görmeden alınıp ya
pılmasını mümkün kılmaktadır. 

Yapı işlerinin geçen sene içinde arzu edilen süratle ilerlememesi sebebini iş hacmimizin mev
cut malzeme kaynaklarımızı bir miktar zorlamasında görmekteyiz. Geçen yıllara mahsus olan 
çimento sıkıntısının ortadan kalkması gibi demir ve diğer malzemenin de yurt içinde istihsalinin 
çoğalması halinde bugün görülen gecikmelerin olmıyacağı muhakkaktır. 

Yapı işleri olarak mühim bir mevki işgal eden B. M. M. yeni binası inşaatı süratle devam et
mektedir. Mevcut tahsisat ve yetki dâhilinde kalınmasına çalışılmakla beraber alınan son karar
lar dolayısiyle rayiçlerde vâki olan ve olacak artışların tesiri ile mevcut yetkinin kâfi gelmiye-
ceği anlaşılmaktadır. 

Katî hesaplar neticesinde lüzumlu tahsisatın ve yetkinin verilmesi için vekâlet ayrıca Meclis^ 
gelecektir. 

Artık pek son safhalara gelmiş bulunan bu binanın bitirilmesi için lüzumlu tedbirlerin alınarak 
bu işin ikmal edilmesi zarureti aşikârdır. 

Bu yıl bütçesine konmuş tahsisat muhtemel artışlar göz önünde tutularak konmuş bulundu
ğundan, bu tahsisatın kabul edilmesi halinde sadece yetkinin artırılması ile iktifa edilebileceği 
düşünülmektedir. 
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Bir mühim yapı işi de İstanbul Operası inşaatıdır. Bu inşaatın artık süratle ve kesin olarak 

ikmalini derpiş eden Nafıa Vekâleti binanın bundan sonraki tesisat ve ince inşaat işleri ile tezyin 
ve tefriş işlerini bugünün şartlarına en uygun bir şekilde yapmayı temin edecek hususi bdr kanun 
lâyihasını Yüksek Meclise sunmuş bulunmaktadır. Bu kanun kabul buyurulduğu takdirde opera 
inşaatının durmadan ve aksamadan ilerleyip biteceği ümidedilmektedir. 

II) D emir yollar : 

Büyük vatan parçaları arasında idari, iktisadi sosyal vahdeti temin etmek, zirai, sınai, iktisadi 
sahalardaki potansiyeli harekete geçirerek bölgelerin kalkınmalarını desteklemek ve çeşitli ulştırma 
sistemleri arasında bir ahenk temin ederek yurt ekonomisinde büyük faydalar sağlamak maksadiyle : 

3262, 3813, 4643, 5075, 6845 ve 7009 sayılı kanunlar gereğince başlanmış olan Diyarbakır - Cizre, 
Elâzığ - Van hudut hatları ile Bitlis şube hattı inşaatı : 

Halen üzerinde çalışılmakta olan Muş - Tatvan ve Van - Kotur (İran hududu) 222 kilometre ol
mak üzere Elâzığ'dan itibaren hattın umumi tulü 465 kilometredir. 

108 kilmetreden ibaret Genç - Muş kısmının 26 . X . 1557 tarihinde 2 senelik bakımı tamamla
narak Devlet Demiryolları İşletmesine devir ve teslim edilmiştir. Bu kısımda işletme emniyeti bakı
mından yapılmasına lüzum görülen ve inşasına başlanmış olan bâzı tesislerin ve Muş İstasyonunda
ki bina ve tesislerin 1959 senesinde tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Geçen yıl ihalesi yapılmış bulunan Muş - Tatvan kısmı üzerinde yapılmakta olan hazırlıklar ta
mamlanmış olup inşaata devam edilmektedir. 

Van - Kotur kısmının gerek Tatvan ve gerek Van limanlarında yapılması lâzımgelen tesislerin 
hazırlıkları tamamlanmış ve bu yıl içerisinde Van - Kotur demiryolu kısmının ihalesi yapılacaktır. 

Yıl zarfında lüzumlu hazırlıkları tamamlanacak ve 1959 senesi zarfında inşaata başlanacaktır. 
1959 bütçesiyle Genç - Muş arasındaki noksanların tamamlanması ve Muş - Tatvan, Van - Ko

tur, Tatvan ve Van iskelelerinde yapılacak tesisler için sâri taahhütler karşılığı olarak 14.000 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

1959 senesi zarfında bu hat üzerinde yapılacak sâri taahhütlerle alâkalı işler bedelinin 48 500 000 
lira tutacağı tahmin edilmekte olup bunun 14 000 000 lirası bütçe tahsisatı ile ve bakiyesi de 1960 
vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

4643 ve 6210 sayılı kanunlar gereğince başlanmış olan Erzurum - Temdidi hattı inşaatı : 
Erzurum'dan Sarıkamış'a kadar 155 ve Sarıkamış - Kars hududu 123 kilometre olmak üzere hat

tın umumi tulü 278 kilometredir. 
Erzurum'dan itibaren Horasan'a kadar olan 85 kilometrelik kısmın inşaatı daha evvel tamamla

narak işletmeye açılmıştır. 70 kilometreden ibaret Horasan - Sarıkamış kısmı üzerinde inşaata, tes-
bit edilen iş programı gereğince devam edilmektedir. 

1959 bütçesiyle bu hat sâri taahhütleri karşılığı olarak 5 000 000 lira tahsisat teklif, edilmiştir. 
1959 senesi zarfında bu hat üzerinde yapılacak sâri taahhütlerle alâkalı işler bedelinin 11 400 000 
lira tutacağı tahmin edilmekte olup bunun 5 000 000 lirası bütçe tahsisatı ile ve bakiyesi de 1960 
vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

4643, 5413 ve 6602 sayılı kanunlar gereğince başlanmış olan Maraş şube hattı ile Narlı - Gaziaıı-
teb - Karkamış battı inşaatı : 

Bu hattın 28 kilometreden ibaret bulunan Köprüağzı - Maraş, 84 kilometreden ibaret bulunan 
Narlı - Gazianieb kısımları inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Halen 96 kilomet
reden ibaret Gazianteb - Karkamış kısmı üzerinde inşaata devam edilmiştir. Bu yıl sonunda (istas
yon bina ve tesisleri kısmen hariç olarak) hat inşaatı ray ferşiyatına müsait bir duruma getirile
cektir. 

Lüzumlu ferşiyat malzemesi siparişe bağlanmak üzere teşebbüse geçilmiştir. Malzemenin yurda 
getirilmesini mütaakıp 1959 senesi zarfında ray ferşiyatı tamamlanarak hattın işletmeye açılması 
mümkün olabilecektir. 
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Bu kısmın işletmeye açılmasiyle bugün tecridedilmiş bir halde bulunan Cenup demiryollarımızm 

161 kilometreyi bulan kısmının Cenup müsellesinden geçmeden ana şebekeye bağlanması mümkün 
olacak ve işletme masraflarında tasarruf sağlanacaktır. * 

1959 bütçesiyle bu hat sâri taahhütleri karşılığı olarak 17 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
1959 senesi zarfında bu hat üzerinde yapılacak sâri taahhütlerle alâkalı işler bedelinin 20 500 000 

lira tutacağı tahmin edilmekte olup bunun 17 000 000 lirası bütçe tahsisatı ile ve bakiyesi de 1960 
vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

5415 ve 6601 sayılı kanunlar gereğinee başlanmış olan Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube 
hattı inşaatı : -

38 kilometresi ana şebeke, 6 kilometresi şube olan bu hattın Ereğli'den itibaren Çataldere'ye 
kadar olan 8 kilometrelik ana hat kısmı ile 6 kilometresi Çataldere - Armutçuk şube hattı olmak 
üzere 14 kilometrelik kısmın inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmış ve bu suretle Ar
mutçuk havzasındaki kömürlerin demiryolu ile Ereğli limanına nakli sağlanmıştır. 

İşletmeye açılmış olan 14 kilometrelik bu hattın noksanları ile tamirat ve bakımına devam edil
miş ve hattın işletmeye devrine ait görüşmelere başlanmıştır. 1959 senesi zarfında bu hat üzerinde 
yapılacak bakım ve tamirat işleri karşılığı olarak 500 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

6181 sayılı Kanun gereğince başlanmış olan iltisak ve kuşak hatları inşaatı : 
6181 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince inşaatına başlanmış olan iltisak ve çift hatlardan; 
Çimento Sanayii iltisak hatlarından : 
İzmir - Halkapmar, Eskişehir - Çukurhisar, Afyon, Adana, Söke, Gazianteb, Elâzığ, Balıkesir, 

Niğde. 
Çift hatlardan : *• ' . ' ' • * - < - . -
Pendik - Gebze, Soğuksu - Küçükçekmece, Cebeci - Ankara, Gazi - Sincanköy, 

ı inşaları programa alınmış ve kanun mucibince Vekiller Heyeti kararı istihsal edilmiştir. 
iltisak hatlarından Eskişehir'de Çukurhisar ile Afyon, Adana, Balıkesir, izmir'de Halkapınar 

çimento fabrikaları iltisak hatları inşaatı tamamlanmış ve işletme idaresine devir ve teslimleri ya
pılmıştır. 

Diğer çimento fabrikası iltisak hatları inşaatına devam edilmektedir. 
Çift hatlardan Sirkeci - Edirne hattı üzerinde Soğuksu - Küçükçekmece çift hattı ve Cebeci -

Ankara çift hattı inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 
Pendik - Gebze çift hattı ile Cebeci - Ankara, Gazi - Sincanköy çift hattının Gazi - Sincanköy 

kısmı inşaatına devam edilmektedir. 
1959 bütçesiyle bu konudaki işler için 8 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1959 senesi zar

fında bu mevzuda girişilmiş olan sâri taahhütler dolayısiyle yapılacak işlerin bedeli 9 500 000 
lira olarak tahmin edilmektedir. Ancak, bu mevzuda alınmış olan 25 000 000 liralık sâri taahhüt 
salâhiyetinin bakiyesi 8 000 000 lira bulunduğundan fazlası olan 1 500 000 liralık tahsisatın da 
bütçe kanunu ile karşılanmasına lüzum ve zaruret görülmektedir. 

Gerek işletmeye açılmış ve gerekse inşa halindeki hatların ve yeniden inşa edilecek hatların 
yapılacak etüd, istikşaf, proje ihzarı, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin icabettirdiği mas
raflarla sâri taahhütler dışındaki masraflar karşılığı olarak 1959 bütçesiyle 89 650 0Ö0 lira tah
sisat teklif edilmiştir. Bu tahsisatın 37 600 000 lirası en kısa bir zamanda Hükümetimizce inşası 
ele alman Muş - Tatvan - Van hudut hattı ve Iran Hükümetince inşa edilecek Kotur - Tebriz hatla
rına ait Bağdad Paktı Müşterek Projesi için Amerikan developman ikraz fonundan tahsis edilmek
te bulunan uzun vadeli bir krediden ödenmek ve ingiltere Hükümetince bu iş için hibe edilen 
100 000 isterimden sağlanmak suretiyle yurda getirtilecek olan inşaat makina ve vasıtaları için 
ödenmesi lâzımgelen ithal primleri ile iskenderun'a çıkarılacak olan bu makina ve vasıtaların li
man ve rıhtım ücretleri ile belediye hisseleri ve mürettep mahalle sevk edilinceye kadar muhafa
zası için yapılmasına lüzum görülen ambar ve depoların tesis masrafları karşılığıdır : 
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4.1 350 000 lirası siparişine tevessül edilen Gazianteb - Karkamış ve Pendik - Gebze, Cebeci - An

kara, Gazi - Sincanköy hatlarına lüzumlu dış menşeli üst yapı malzemesinin ithal primleri, masraf
ları ve ray ferşiyatı ve bakımı masrafları karşılığıdır. 

10 700 000 lirası istimlâk, emanet ve idari masraflar karşılığıdır. 
Demiryol şebekesinin bugünkü tulü 7 838 kilometreyi bulmuştur. Bunun 3 864 kilometresi 1925 

senesinden itibaren bugüne kadar inşa edilip işletmeye açılan hatlara, 3 974 kilometresi ise anlat
malarla veya imtiyazlı şirketlerden satmalınınak suretiyle devlete intikal eden şebekenin halen iş
letilen kısmına tekabül etmektedir. 

I I I - Li&ıanlar : 

1958 yılına ait butça raporunda kısaca izah edildiği üzere, 7 260 kilometre türündeki sahille
rimizden faydalanabilmek için, her şeyden »ince can ve mal emniyetini sağlıyacak şekilde korunma 
limanlarının tesisi ve buna paralel olarak tç Anadolu'nun büyük istihsal ve istihlâk bölgelerinin 

tabiî mahrecini teşkil eden kıyı şehirlerimizde do ticaret limanlarının kurulması liman programı
nın ana hatlarını teşkil ^etmiştir. Gene aynı. raporda açıklandığı üzere, yukarda hulâsa edilen pren
sibe uygun olarak Karadeniz'in Şarkında Trabzon, Garbında ise Ereğli limanları ilk olarak ele 
alınmış ve 1954 yılında ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu iki limanı takiben esas ticaret limanları 
olmak üzere Samsun, İstanbul, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarının inşaatı peyderpey eJe 
alınmış ve büyük kısım da halen ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Devamedfit ve bitirilen işler : 

Limanlar inşaatı iki grupta toplanmıştır : 
6237 saydı Kanunla inşalarına salâhiyet verilen liman, iskele ve ufak barınaklar grupu. 
Dış ödemeleri Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 16.3 milyon dolarlık kre-u 

diden yapılmak suretiyle inşalarına 5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı kanunlarla salâhiyet verilen 
limanlar grupu. 

Birinci grup : 
6237 sayılı Kanunla inşalarına başlanılan liman, iskele ve barınaklar grupu. 
Marmara Denizinde : 
İstanbul Boğaziçi, Kartal, Sinanköy, Mürefte, Şarköy, Eceabat, Çanakkale, Çardak, Lapseki, 

Marmaraadas!/, Mudanya, Gemlik iskeleleri, Salı pazarı antrepoları ve Pendik rıhtımı inşaatı ile 
Samanîıdere, Şarköy taramaları. 

Karadenizde ; 
Hopa, Fındıklı, Çayeli, Pazar, Rize, Sürmene, Vakfıkebir, Görele, Bulancak, Perşembe, Ordu, 

Sinob, ünye, Yalıköy, Gerze, Ayancık, Evrenye, Akçakoca, İğneada iskeleleri, Ereğli ve Trabzon 
limanları işletme binaları, Giresun limanı* Ketken limanı, İlişi küçük barınağı ve Alaplı rıhtımı. 

Ege Denizinde : 
Dikili, Çeşme, Kuşadası, Güllük, Marmaris, Fethiye iskeleleriyle ayvalık taraması, Bordum 

barınağı. 
Akdeniz'de • 
Finike, Alanya, Taşuçu, Anamur iskeleleriyim Antalya küçük menıkip limanı esaslı tamiratı 

işleri ele alınmış olup bunlardan: İlişi, Bodrum ve Antalya barınakları, Ereğli ve Trabzon işletme 
binaları, Alaplı rıhtımı, Şarköy ve Samanîıdere taraması, Hopa, Ünye, Yalıköy, Ayancık, Boğaziçi, 
Evrenye, Çayeli, Pazar, Rize, Bulancak, Ordu, Akçakoca, Çanakkale, Çardak, Lapseki, Şarköy, Mu
danya, Gemlik, Marmaris, Alanya, Taşuçu, Anamur, Fethiye, Finike iskeleleri inşaatları ikmal edi
lerek hizmete açılmıştır. Giresun limanı esas mendireğin % 80 i ve rıhtımlar ikmal edilmiş olup mu
vakkat işletmeye açılmak üzeredir. Limanda gemi ve motorlar barınınaktadır. Kefkende birinci kı
sım liman inşaatı ikmal edilmiş, halen motorlar liman dâhilinde barınmaktadır. Limanda geniş bir 
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sahada mahfuziyet temin etmek için lüzumlu dalgakıran inşaatı, programına göre devam etmekte
dir. Diğer iskele ve limanlar inşaatına devam edilmekte olup kısmen 1959 ve kısmen de 1960 senele
rinde inşaatları tamamlanarak hizmete açılacaklardır. 

İnşa halinde bulunaıî liman, iskele ve barınaklar için lüzumlu olup Hermes kredisine istinaden 
Almanya'da sipariş verilen malzemenin Hermes'ce garanti edilen birinci partisinin teslimatı 1958 
içinde tamamlanmıştır. Malzemesinin ikinci partisinin Hermes'ce garanti edilmesi halinde bu parti 
malzemenin teslimatının da 1959 senesi zarfında tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 

Liman, iskele ve barınak olmak üzere 6237 sayılı Kanun gereğince ele alınacak mevzulardan 37 
liman ve barınağın etüd ve proje işlerine devam olunmaktadır. Etüd ve projeler yapıldıkça bütçe 
imkânlarına göre bunların inşaları da ele alınacaktır. 

Yukarda işaret edilen işlere ilâveten Trabzon liman sahası parkesinin yapılması, Haydarpaşa 3 
ncü kısım inşaatı, Gelibolu, Bozcaada, Gömenez, liman tamirleri, Bartın liman inşaatı ve Haliç tara
ması 1959 senesinde ele alınacak mevzular meyamnda bulunmaktadır. 

Yukarda işaret edilen işlerden 1959 senesine sirayet edenlerin inşalarına programlarına göre de
vanı edebilmek için 1959 bütçesinde 24,5 milyon liralık tahsisat teklif edilmiştir. 6237 sayılı Kanun
la yılda 30 milyonluk sarf yetkisinin 50 milyona ve sâri taahhüt yetkisinin de 300 den 500 milyona 
çıkarılması hakkındaki kanun tasarısı Yüksek Meclistedir. 

1959 senesinde bu mevzuda yapılacak işlerin bedelinin 41 500 000 lirayı bulacağı tahmin edil
mekte olup bunun 24,5 milyon lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1960 vadeli bono verilmek su
retiyle karşılanacaktır. 

İkinci grup : 
5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı kanunlar gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri grupu 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasiyle aktedilip 5676 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik edilen 

16.3 milyon dolarlık kredi anlaşmasının ve kısa vadeli Hollanda kredisine dâhil bulunan Mersin lima
nının gerektirdiği iç tahsisatı sağlamak üzere.5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı kanunlarla 500 milyon 
liralık tahsisat ve sâri taahhüt salâhiyeti verilmiştir. 

Bu salâhiyete istinaden; 
İstanbul'da Salıpazarı ve Tophane rıhtım ve ambarları, Haydarpaşa limanı tevsiatı, 
İzmir'de Alsancak«liman ıslah ve tevsiatı, 
Samsun'da liman inşaatı, 
İskenderun'da krom ve zahire yükleme tesisatı, 
Mersin'de liman inşaatı işleri ele alınmış ve bunlardan : * 
Salıpazarı rıhtım ve ambarları inşaatı : 
İkmal edilerek tecrübe işletmesine açılmıştır. 
Tophane rıhtım ve ambalarları inşaatı : Tamamlanmış ve tecrübe işletmesine açılmıştır. 

Haydarpaşa Umun tevsiatı: ' 

1 nci kısım inşaatı tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. 
2 nci kısım inşaatına tâyin ve tesbit olunan iş programı gereğince devam edilmektedir. 1959 yılı 

sonunda tamamlanacaktır. 

İzmir - Alsancak Uman ıslah ve tevsiatı: 

Tesbit olunan iş programı gereğince inşaata devam edilmiş birinci kısmı inşaatı tamamlanarak 
tecrübe işletmesine açılmıştır. Bakiye işlerin 1959 yılı zarfında bitirilmesine çalı sumaktadır.' 
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Samsun liman inşaatı : 

Tesbit olunan iş programı gereğince inşaata devam edilmektedir. Şimal dalgakıran inşaatı ikmal 
edilmiştir. Doğu dalgakıran ve rıhtım inşaatına tarama ve dolgu işlerine devam edilmektedir. 670 
metrelik rıhtım ikmal edilmiş, muvakkat işletmeye açılmak üzeredir. Limanda gemi ve motorlar ha
len barınmaktadırlar. 

İskenderun Limanı : 

Krom, kömür ve zahire yükleme mihaniki tesisleri tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
Mersin liman inşaatına programı gereğince devam edilmektedir. Batı mendireği ikmal edilmiş, 

Şark mendireğinin % 70 i ikmal edilmiş, 400 metrelik ticaret rıhtımı ikmal edilmiş ve muvakkat iş
letmeye açılmıştır. Halen liman dâhilinde gemi ve motorlar barınmaktadır. 

Limanın heyeti umumiyesinin 1960 senesinde tamamlanarak hizmete açılmasına çalışılmaktadır. 
Yukarda işaret edilen işlerden 1959 senesine sirayet edenlerin inşalarına programları gereğince 

devam edebilmek için 1959 bütçesiyle 71 milyon liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
1959 senesinde bu mevzuda yapılacak işlerin bedelleri 98 500 000 lirayı bulacağı tahmin edil

mekte olup bunun 71 milyon lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1960 vadeli bono verilmek sure
tiyle karşılanacaktır. 

Yukarda iki grupta mütalâa edilen mevzularla alâkalı ufak mikyastaki etüdlerle, istimlâk, güm
rük ücretleri, 1959 senesi zarfında yapılacak döviz tediyeleri ve ithal edilecek malzeme dolay isiyle öde
necek primler, diğer masraflar karşılığı olarak 1959 bütçesiyle 38 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Dış tediyeler : 

5676 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik edilen kredi anlaşmaları ile Milletlerarası imar v*e Kalkınma 
Bankasından temin edilen 16,3 milyon dolarlık kredinin durumu : 

Kredi tutarı 16 300 000 Kredi tutarı 16 300 000 
1958 sonuna kadar Girişilen taahhüt-
tediye 15 000 000 1er tutarı 16 042 652 

v_ v ' 
Henüz kullanılmı-
yan taahhüt bakı-

Bakıye 1 300 000 yesi 257 348 

Yukarda izah edilen programın ikmali suretiyledir ki, limanlarımız 1960 yılında lüzumlu tahmil, 
tahliye kapasitesini sağlamış olarak, can ve mal kaybı olmaksızın münakale sistemi tabiî akış istikame
tinde cereyan etme imkânına kavuşmuş bulunacaktır. Bu suretle başlanmış işlerin ikmali halinde 1960 
yılında 23 milyon ton, müstakbel tevsi inşaatlarının da ele alınması mümkün olduğu takdirde yıllık 45 
milyon tahmil ve tahliye kapasitesi sağlanmış olacaktır. 
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Ana limanlarımızın tahmil ve tahliye kapasiteleri 

A) 

B) 
C) 

D) 
E) 
F) 

İstanbul limanı 
a) Mevcut liman 
b) Salıpazarı-Tophane 
Haydarpaşa limanı 
İzmir limanı 
a) Şehir 
b) Alsancak limanı 
Samsun limanı 
İskenderun limanı 
Mersin limanı 

1950 Ton 

2 840 000 

450 000 

628 900 
200 000 
189 000 
452 000 
152 000 

1954 Ton 

2 900 000 

687 000 
.. 

795 000 
331 000 
417 000 

1 110 000 
500 000 

Islâhat ve
ya inşaat ta
mamlanınca 
1960 Ton 

2 900 000 
600 000 

1 900 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 500 000 
4 000 000 
4 000 000 

Müstakbel 
tevsiattan 

sonra ula
şılabilecek 

kapasite 
Tahm. Ton 

(D 
3 500 000 
4 500 000 

1 000 000 
6 000 000 
6 000 000 
6 000 000 
7 500 000 

4 911000 6 740 000 16 900 000 34 500 000 

Diğer limanlarımızın kapasitesi 

1. Trabzon limanı 
2. Giresun limanı 
3. İnebolu limanı • 
4. Zonguldak limanı 
5. Ereğli limanı 

111 000 
25 000 
25 000 
490 000 
209 000 

230 000 
50 000 
50 000 
700 000 
450 000 

500 000 
250 000 
180 000 

3 200 000 
2 000 000 

250 000 
500 000 
500 000 
000 000 
750 000 

1 860 000 2 489 000 6 100 000 11 000 000 

IV - Hava meydanları : 
Yapılan işler : 

1958 malî yılma ait bütçe raporunda geniş izahat ve malûmat verildiği gibi 5367 sayılı Ka
nunla hava meydanlarımızın beynelmilel standartlara göre tevsi ve ıslâhı ve yenilerinin yapıl
ması işleriyle Nafıa Vekâleti vazifelendirilmiş bulunmakladır. Mezkûr işlerin ifası için 5076 
sayılı Kanunla 43 milyon liraya kadar sâri taahhütlere girişme salâhiyeti, bilâhara 5843 sayılı 
Kanunla 65 milyon liraya ve 6213 sayılı Kanunla da 110 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu yet
kiden 1958 malî yılı sonuna kadar 84 milyon lira kullanılmak suretiyle beynelmilel Yeşilköy, 
Esenboğa ye Adana hava meydanları inşaatı ikmal edilmiş ve yurt içi seferde kullanılmak fec
re yeniden Trabzon, Van ve Samsun hava meydanları yapılmış ve ayrıca Konya, Afyon, îzmir, 
Sivas, Elâzığ, Diyarbakır hava meydanları elektrik ve elektronik tesislerle teçhiz edilmiştir. 

1958 malî yılında devam eden işler : 

1957 yılında birinci kısım inşaatı bitirilmiş bulunan Trabzon Hava Meydanı tevsiine devam 
olunarak ikmal edilmiştir. 
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Van Hava Meydanı inşaatı ikmal edilerek satıh kaplaması yapılmıştır. 
Mütaahhit tarafından Samsun Hava Meydanı inşaatına emaneten devam edilmiş ve pisti bi

tirilerek uçuşa açılmıştır. 
Samsun Hava Meydanı yolcu binası ihale edilmiş olup inşaata başlanmıştır. 
Yeşilköy Hava Meydanı yaklaşma ışıkları montajına devam edilmiştir. 
Yeşilköy Hava Meydanı gümrük binası önün deki Apron inşaatına devam olunmuştur. 
Yeşilköy Hava Meydanı taksi yollarının jet yolcu uçakları için tevsiine emanaten devam olun

muştur. 

1959 malî yılında yapılacak iğler : 

Yeşilköy Hava Meydanına aidolup Yalova'da tesis edilecek VOR tesisatına ait İnşaat ve 
montaj işlerinin ikmaline çalışılacaktır. 

Yeşilköy gümrük apronu inşaatına devam, olunacak ve bitirilecektir. 
Yeşilköy Hava Meydanı yaklaşma ışıkları montajına devam olunacak ve ikmaline çalışıla

caktır. 
Esenboğa Hava Meydanı yaklaşma ışıkları montajına devam olunacaktır. 
Yeşilköy Hava Meydanı taksi yollarının jet yolcu uçakları için tevsii ikmal edilecektir. 
Samsun Hava Meydanı apronu ile sair müteferrik işleri ve terminal binası inşaatının ikma

line çalışılacaktır. 
Jet yolcu uçaklarının sefere girmesi dolayı siyle takriben 11 milyon liraya mal olacak olan 

Esenboğa Hava Meydanı pistinin uzatılması ve taksi yollarının tevsiine devam olunacaktır. 

Mütaakıp senelerde yapılacak işler : 

Uçuş trafiğinin ve tayyarelerin süratle inkişafı karşısında hava meydanlarına ait inşaat 
programı ilgili vekâletlerle yeniden gözden geçirilmiş 6213 sayılı Kanuna dâhil programı tadil 
edilmiştir. 

Sefere konulmuş bulunan jet yolcu uçakları 1959 senesinden itibaren memleketimize de uğ
rayacaklarından beynelmilel sefer yapan uçak şirketlerinin memleketimize uçuşlarının devamını 
temin maksadiyle beynelmilel meydanlarımızın tevsii ve Türk Hava Yolları yeni uçaklarının 
servisini temin edebilecek memleket dahilî servisleri için yapılmış bulunan meydanlai'imızm 
inkişafı elzem görülmektedir. 

Memleketimiz ekonomik inkişafı bakımından ehemmiyeti malûm bulunan hava meydan
larının millî emniyet bakımından de değeri büyüktür. 

" 1960 senesinde memleketimize fiilen sefere başlıyacak olan jet motorlu yolcu uçaklarının 
sefer yapmasını temin maksadiyle, Yeşilköy Hava Meydanının da bahsi geçen uçaklarının iniş 
ve kalkışını temin edecek teknik hususiyetleri haiz tevsiin yapılması zaruridir. 

Meydanların tevsii ve yeniden yapılması için 6213 sayılı Kanunla verilmiş bulunan 110 mil
yon liralık yetkinin 250 milyon liraya çıkarılması için hazırlanan tasarı Maliye Vekâletine gön
derilmiştir. 

Teklif : 
Yukarda mâruz sebepler muvacehesinde ayrıca İzmir Hava Meydanına yeni uçaklarımı

zın sefer yapmasını temin maksadiyle Oumaovnsı Hava Meydanının takriben 20 milyon liraya 
maledilecek tevsi işinin süratle ikmali için 1959 senesinde inşaata başlanmak üzere yapım 
maddesine 5 milyon liralık tahsisatın ilâvesi zaruri görülmektedir. Keyfiyet Nafıa Vekâletince 
Başvekâlet Yüksek Makamına ve Maliye Vekâletine arz edilmiştir. 



G) 1959 yılı teklif bütçeleri hakkında, mütalâalar 

1. — Nafıa Vekâleti : 

Bu bütçenin (A/l) ve (A/2) cetvellerindeki tahsisat yekûnu 1958 bütçesindeki tahsisata na
zaran 67 015 948 lira fazlasiyle 384 423 999 liradır. 

Ancak hakiki fazlalık 67 015 948 lira değil, îmar Vekâletine devreden hizmetler karşılığı olan 
34 530 000 lira fazlasiyle 101 545 948 liradır. Bir evvelki bütçeye nazaran vâki zam ve tenzilllerin 
kısaca sebepleri ile müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

1958 Malî yık bütçesiyle cari hizmetler karşılığı kabul edilen tahsisat (A/l) 10 084 314 

F. 

201 

204 

421 

454 

M. îzahat 

11,12 imar Vekâletine devredilen hizmetlerde çalıştırılanlara 
ait kadroların kaldırılması ve aşağı dereceli yüksek mü
hendis ve mühendis kadrolarının (L) cetveline alınması 
neticesinde tasarruf edilen 

Mukaveleleri bitmiş olan yabancıların yerlerine yenile
rinin getirilmesine lüzum kalmamasından 

Yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işlere ait 
tahsisatın imar Vekâletine devrinden 

Pasif korunma tahsisatının bu yıl bütçede yer afcna-
masmdah 

Tenziller 

252 538 

121 600 

30 000 

1 404 139 
\ -

404 139 9 680 175 

F. M. izahat Zamlar 

202 11,12 Merkez ve vilâyetler hizmetlileri ücreti (E) cetvelinde 
daimî mahiyet arz eden 60 kadronun (D) cetveline nakli 
dolayısiyle 407 732 liralık bir zam yapılması icabettiği, 
ancak bir kısım kadroların ilgası suretiyle bu miktara 
inmesinden 
Merjkez ve vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

203 11,12 icra Veküleri Heyetince 30 . IV . 1958 tarihinde meriyete 
konulan personel talimatnamesi gereğince idari hizmet
lerde çalışan yevmiyeli personelin kadro dâhiline alınması 
icabettiğinden, bu hizmetlerde çalışan 214 personelin üc
retlerini karşılamak üzere 2 166 696 liraya ihtiyaç var
dır. Ancak (E) cetvelinden bir kısım kadrolar (D) cet
veline nakledilmiş olduğundan bu tertibe daha noksan 
tahsisat konulmuştur. 

209 Emekli Keseneği 
(D) cetveline nakledilen kadroların farkıdır. 

301 10-60 Merkez daireleri büro masraflarü fiyat ayarlamaları ve 
prim tatbiki dolayısiyle istenilmektedir 

312 735 

1 925 440 

15 000 

33 500 
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P. M. izahat Zamlar 

306 
307 
308 
309 
451 
452 

10-50 
11,12 
11,12 

10 
10 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Tedavi masrafları 
Taşıt masraflara 
Yayın masrafları 
Staj masrafları 

305 Kira bedeli 
Adıyaman Nafıa Dairesinin yıllık kirasıdır 

(D 

J 
Lüzumsuz evrakın imhasında çalıştırılacaklara verilecek 
ücretler 

1959 A/ l 

1958 malî yılı bütçesiyle yatırımlar karşılığı kabul edi
len tahsisat (A/2) 

Kale nahiyesinin nakli 
Lice kasabasının nakli 
Yer sarsıntısından zarar gören bölgelere yardım 

10 Gerze yangınından zarar görenlere yardım 
20 Lüleburgaz ve inece su baskınından zarar görenlere 

yardım 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklar
eli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde tabiî âfetlerden 
zarar görenlere yardım 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetlerinde 
vukua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yardım 

6 000 

744 
750 
751 
752 
752 

753 

754 

4 411 
119 000 

6 000 
11 000 
3 000 
2 000 

150 000 

2 588 086 

2 588 086 

12 268 261 

741 11-29 Yapı ve esaslı onarmalar : 
Sâri taahhütlerin azalmasından 

743 Memur evleri yapımı masrafları 

746 îstanlbul Kapalıçarşı inşiaaitı (Bitmiştir.) 
747 istanbul Konservatuvar inşaatı binanın Tophane Erkek 

Sanat Enstitüsüne tahsis edilmiş olmasından 

Tenziller 

1 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
7 6*00 000 

2) 1 500 000 

7 000 000 

15 000 000 

34 500 000 

8 862 752 

100 000 

1 

307 323 737 

34 500 000 

272 823 737 

(1) Fiyat ayarlaması dolay isiyle artırıldıkları artla§ilmaktadır. 
(2) Hizmetlerin tmar Vekâletine devri dolayısiU tenzil edümi§tir. 
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790 İkizlere Hidro - Elektrik Santrali (Teklif yoktur) 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar : \ 

741 

741 

741 

741 

741 

741 

741 

742 

742 

745 

761 

762 

776 

783 

791 

12 

13 

14 

17 

21 

22 

23 

10 

20 

10 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Adliye Vekâleti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Nafıa Vekâleti 

İstanbul Opera binası 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Büyük Millet Meclisi inşaatı 

3 000 000 
« 

11 962 754 

500 000 

13 485 

2 556 270 

500 000 

400 000 

1 500 000 

4 625 000 

500 000 

Büyük Millet Meclisi binası inşaatı prim ve kur farklan 5 000 000 

Üniversiteler inşaatı 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ilâve inşaatı 

Yeni Meclis binasının tefriş ve tezyini masrafları 

Demiryolları yapım masrafları 

Limanlar yapım masrafları 

Yatırım hizmetleri muvakkat vazife harcırahı 

1959 A/2 
Nakil vasıtası mubayaası için Maliye bütçesine 

İCMAL 
Âdi bütçe 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

73 650 000 

18 650 000 

100 000 

110 994 755 

. . , „ . . . . . . 

12 268 261 
Yatırımlar 371 855 738 
Nakil vasıtaları (Maliye) 300 00O 

11 962 754 

'260 860 983 

110 994 755 

371 855 738 

300 000 

384 423 999 
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Bu bütçenin A/ l işaretli cari hizmetler tahsisatı üzerindeki tetkiklerimiz yukanda arz edil

miş olup bunlar üzerinde aynca durmaya lüzum hissedilmemiştir. Yatırım hizmetlerinden mühim 
bir kısmı da mukavelelerle giderilmiş olan teahhütler karşılığıdır. Nafıa Vekâleti bütçe tasan-
sının aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Adana Mebusu Çorum Mebusu Çorum Mebusu Siird Mebusu 
Rıza Tekeli Hamdi Burgurlu Yakup Gürsel Baki Erden 

Sinöb Mebusu Yozgad Mebusu 
Ömer özden Talât Alpay , 
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1958 1959 yılı için 
Ti lı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira 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 
1 , r ••', ' T — : . . 

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 ma

aşı 

Fasıl yekûnu 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

2 081 209 2 016 521 2 016 521 
'2 699 277 2 511 427 2 511 427 

1 1 1 

1 1 1 

4 780 488 

560 900 
319 365 

880 265 

4 527 950 

700 000 
493 000 

1 193 000 

4 527 950 

700 000 
493 000 

1 193 000 

1 115 733 2 800 000 2 800 000 

2 008 827 2 250 000 2 250 000 

3 124 560 5 050 000 5 050 000 

321 600 200 000 200 000 
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F. M. 

Nafıa Ve 

Tahsisatın nev'i 

kâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam-

12 

21 

22 

31 

32 

40 

mı ı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
.Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

43 800 

77 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 

141 600 

43 800 

77 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 

141 600 

43 800 

77 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 

141 600 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 215 000 230 000 230 000 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 

îkinci kısım yekûnu ^9 467 113 11 346 150 11 346 150 



F. 

301 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Nafıa Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
5 000 

10 000 
14 000 
10 000 
17 000 

59 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

1959 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
5 000 

10 000 
20 000 
10 000 
41 500 

92 500 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 
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ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
5 000 

10 000 
20 000 
10 000 
41 500 

92 500 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

303 

304 

305 

306 

11 

12 

21 
22 

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 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 

Giyecekler 

4 000 

40 000 

17 000 
70 000 
7 000 

134 000 

8 200 

13 000 

4 000 

40 000 

17 000 
70 000 
7 000 

134 000 

14 200 

17 411 

4 000 

40 000 

17 000 
70 000 
7 000 

134 000 

14 200 

17 4U 
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F. 

307 

308 

284 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 

11 
12 

— Nafıa Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 
26 000 
45 000 
50 000 

10 000 

191 000 

7 000 
8 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

90 000 
32 500 
90 000 
77 500 

20 000 

310 000 

10 000 
11 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

90 000 
32 500 
90 000 
77 500 

20 000 

310 000 

10 000 
11 500 

Fasıl yekûnu 15 500 21 500 21 500 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 2 000 3 000 3 000 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 2 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 4 000 15 000 15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 448 200 628 111 628 111 

Dördüncü hısım - Bedre 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 15 000 15 000 15 000 
0 4623 sayılı Kanun gereğince 

yer sarsıntısından evvel ve 
sonra yapılacak işler masraf
ları 30 000 0 0 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M* Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

422 Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma umumi masraf lan 50 000 50 000 50 000 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme

ğe si hakkında 6696 sayılı Kanun 
gereğince teşekkül edecek ko
misyon azalarına verilecek üc
retler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 0 150 000 150 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve ajbone 7 000 10 000 10 000 
20 Başka her çeşit" masraflar 6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûna 13 000 16 000 16 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 0 2 000 2 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 25 000 25.000 25 000 

Fasd yekûnu 25 000 27 000 27 000 

0 Pasif korunma malzemesi mas
rafları 

Dördüncü kısım yekûnu 133 001 258 000 258 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1958 yıllan borçlan 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
11 Başvekâlet 
12 6805 sayılı Kanun gereğince 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
binası inşaatı her türlü masraf
ları 

13 Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü 

14 Adliye Vekâleti 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 20 000 20 000 

3 000 3 000 3 000 
1 000 1 000 1 000 

4 000 4 000 4 000 

24 0O0 24 000 24 000 

12 000 12 000 12 000 
9 467 113 11 346 150 11 346 150 
448 200 628 111 628 111 
133 001 258 000 258 000 
24 000 24 000 24 000 

10 084 314 12 268 261 12 268 261 

400 000 1 1 

1 500 000 2 000 «000 2 000 000 

1 800 000 1 813 485 1 813 485 
4 593 730 7 150 000 7 150 000 



Nafıa Vekaleti — 287 — 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

15 5032 ve 6148 sayılı kanunlar 
gereğince İstanbul Adliye bi
nası yapımı her türlü masraf
ları 1 000 000 500 000 500 000 

16 6147 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul ve İzmir'de birer ce
za evi yapımı her türlü mas
rafları 2 000 000 1 104 442 1 104 442 

17 Emniyet Umum Müdürlüp 3 500 000 4 000 000 4 000 000 
18 Jandarma Umum Kumandan

lığı 1 000 001 1 1 000 002 
19 Maliye Vekâleti 12 750 000 10 912 805 10 912 805 
20 Maarif Vekâleti 11 500 000 10 300 000 10 575 000 
21 Nafıa Vekâleti 100 000 500 000 500 000 
22 6165 ve 7027 sayılı kanunlar 

gereğince İstanbul Opera bina
sının ikmali her türlü masraf
ları 3 500 000 5 000 000 5 000 000 

23 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 15 375 000 20 000 000 20 000 000 

24 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 950 001 1 1850 001 
25 Ziraat Vekâleti 2 300 000 500 000 2 603 000 
26 Münakalât Vekâleti 130 001 1 130 001 
27 Çalışma Vekâleti 1 1 1 
28 Basın - Yayın ve Turizm 

Vekâleti 150 001 1 1 000 001 
29 4879 sayılı Kanun gereğince 

Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
her türlü masrafları 2 950 000 2 950 000 2 950 000 

Fasü yekûnu 65 498 735 66 730 738 73 088 739 

5011 ve 5855 sayılı kanunlar 
gereğince Büyük Millet Mecli
si binası ve eklentileri yapımı 

10 Yapım masrafları 4 000 000 4 500 000 4 500 000 
20 Prim veya kur farkları - * 0 5 000 000 5 000 000 

Fasıl yekûnu 4000000 9 500 000 9500000 



288 Nafıa Vekâleti 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

743 Memur lojmanları yapımı mas. 
rafları 250 000 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
. Lira 

150 000 

yıh ı için 
Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

150 000 
0 6409 sayılı Kanun gereğince 

Kale nahiyesinin nakledileceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 1 000 000 O 0 

745 6373, 6594 Ve 6595 sayılı ka
nunlar mucibince kurulacak 
üniversitelerin bilûmum inşa
at ve tesisat masrafları 7 500 000 9 000 000 9 000 000 

0 6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapalıçarşısmm ta
mir ve ihyası her türlü mas
rafları 1 0 0 

0 5397 sayılı Kanunla İstanbul 
Konservatuvarma tahsis ^ edi
len natamam binada 6585 sa
yılı Kanun gereğince yapıla
cak ikmal inşaata ait her tür
lü masraflar 1 0 0 

0 6610 sayılı Kanun gereğince 
Lice kasabasının nakli mas
rafları 2 000 000 0 0 

0 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım (Sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 1 000 000 0 0 

0 6683 ve 7048 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

0 Gerze yangınından zarar gö
renlere yapılacak yardım _̂J7_000 000 0 0 

0 Lüleburgaz ve îneee su baskı- BfcA!ki*j_*j <u.3u>; r .•••!• 
nından zarar görenlere yapıla
cak yardım 1 500 000 0 0 

Fasıl yekûnu 8 500 000 0 0 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O 6746 sayılı Kanun gereğince 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir
ne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfet'-
lerden zarar görenlere yapıla
cak yardım 7 OOO OOO O O 

O 7010 sayılı Kanun gereğince 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın 
ve Sakarya vilâyetlerinde vu
kua gelen yer sarsıntısından 
zarar görenlere yapılacak yar
dım 15 500 000 O O 

760 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesine bağlı Cebeci Hasta
nesi Doğum, Çocuk, Akıl ve 
Göğüs klinikleri inşası kat ilâ
veleri ve ikmalleri masrafları 2000000 2000000 2000000 

761 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin ilâve in
şaatı masrafları 1 500 000 2500000 2500000 

762 7007 sayılı Kanun gereğince 
T. B. M. Meclisi yeni bmasiy-
le müştemilâtının tefriş ve tez
yin işlerinin yapılması masraf- ; 
lan 1500000 2000000 2000000 

763 5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince hava mey
danları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler 

10 Yapım masrafları 8 000 000 9 000 000 9 000 000 
20 Makina ve vasıtalarm onarımı 300 000 400 000 400 000 
30 Satuıalmacak makina ve vası

talar 1 500 000 400 000 400 000 

Fasü yekûnu 9 800 000 9 800 000 9 800 000 



Nafıa Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Demiryolları yapım masrafları 
3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 
sayılı kanunlarla yapılacak Di
yarbakır _ Cizre, Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle Bitlis şube 
hattı yapımı masrafları 
4643 ve 6210 sayılı kanunlar 
gereğince yapılmakta olan Er
zurum hattı uzatma masrafları 
4643, 5413 ve 6602 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
Maraş şube hattı ile Narlı -Ga-
zianteb - Karkamış hattı yapım 
masrafları 
5415 ve 6601 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Kozlu -
Ereğli hattı ile Armutçuk şu
be hattı yapım masrafları 
6181 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak iltisak ve kuşak hat
ları yapım masrafları 
İltisak, Kuşak hatlarının 6181 
sayılı Kanun dışında kalan ya
pını masrafları 
îstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 
Pirim veya kur farkları 
Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin "masrafları 

28 000 000 14 000 000 14 000 000 

11 000 000 5 000 000 5 000 000 

12 000 000 17 000 000 17 000 000 

800 000 500 000 

0 

200 000 
0 

15 000 

89 650 000 
0 

15 000 

500 000 

10 000 000 8 000 000 8 000 000 

1 500 000 1 500 000 

19 200 000 
70 450 000 

15 000 

Fasıl yekûnu 62 015 000 135 665 000 135 665 000 

Limanlar yapım masrafları 
6237 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman iskele ve ufak 
barınaklar yapım masrafları 
5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı 
kanunlar ve ekleri gereğince 
yapılacak liman ve sair deniz 
tesisleri yapım masrafları 

24 000 000 24 500 000 24 500 000 

76 000 000 71 000 000 71 000 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

40 istikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı, istimlâk ve diğer 
masraflar 15 000 000̂  

41 Pirim veya kur farkları 0 
38 150 000 

0 
9 950 000 

28 200 000 

Fasıl yekûnu 115 000 000 133 650 000 133 650 000 

îkizdere Hidro - Elektrik San
tralı inşaatı için (Sarf şekli İc
ra Vekilleri Heyetince karar
laştırılır) 
Yatırım hizmetleri muvakkat 
vazife harcırahı 

10 Demiryollar ve limanlar işleri 
20 Yapı ve imar işleri 
30 Hava meydanları 

3 000 000 

300 000 
360 000 
100 000 

0 3 900 000 

Fasıl yekûnu 760 000 

400 000 
360 000 
100 000 

860 000 

400 000 
360 000 
100 000 

860 000 

Yatırımlar yekûnu 307 323 737 371 855 738 382 113 739 

UMUMÎ YEKÛN 307 323 737 371 855 738 0 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 0 300 000 0 
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Rapor 
12 Ocak 1959 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tetkiki heyetimize havale buyurulan Ticaret Vekâleti bütçesi ile adı geçen vekâletin faaliyeti 
hakkındaki görüşümüz aşağıda hulâsa edilmiştir. 

Vekâletin halihazır bünyesi: 

Vekâlet bünyesi birçok değişikliklere uğramış olmasına rağmen buna mütenazır bir teşkilât ka
nunu bütün vaitlere rağmen bugüne kadar Meclise getirilmemiştir. 

Bu vekâletin vazifeleri içine giren hizmetlerin artması ve çoğalrnası nispetinde vekâletin bün
yesi parçalanmış ve vazifelerinin bir kısmı Hariciyeye, bir kısmı da Maliye ve Sanayi Vekâletle
rine intikal etmiştir. Halen en mühim hizmetlerin doğrudan doğruya mesulü zannedilen ve öyle 
olması icabeden bu vekâlet hakikatta ve bugünkü tatbikatta tamamiyle bu anlayışın dışında kal
mıştır. Hizmetlerin ehemmiyeti ve karakteri bakımından vekâletler arası bir iş birliği lâzım ve 
zaruri olduğu hallerde elbette ki, böyle.bir koordinasyonu memnuniyetle karşılamak icabeder. 
Yeter ki, Ticaret Vekâleti bu hizmetlerin ve görevlerin tek ve yegâne mesulü olarak mevki ve 
salâlhiyetini muhafaza etsin. Bu kanuni lüzum ve zarurete iltifat göstemedikçe vekâlet işlerinin 
salim bir mecrada cereyan edeceğine ve ortada mesul bir muhatap bulunabileceğine inanmak 
biraz, güç ve hattâ gayrimümkün olacaktır. 

* Mülga dış ticaret mevzuatı: 

Eski rejimi tanzim eden hükümler 1. IX. 1953 tarih ve 4/1360 sayılı Dış Ticaret Rejimi kara-
riyle tadilleri, bu karara istinaden çıkarılan Dış Ticaret Rejimi Talimatnamesiyle Dış Ticaret iş
lerine dair neşrolunan sirkülerler, Türk Parası . Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Kararın it
halât ve ihracatla ilgili' hükümleri ve bu vkarara mütaallik, 1, 2 ve 7 sayılı tebliğler ile K/907 sa
yılı Tevzin Fonu kararından müteşekkil bir manzume açz etmekte olup, birçok ahvalde birbirle
riyle tectahül etmektedirler. Meselâ Maliye Vekâletince çıkarılan 2 sayılı ithalât Tebliği ile bu 
vekâletçe bu tebliğden daha evvel neşredilmiş olan rejim talimatnamesinin ithalâta mütaallik hü
kümleri, keza mezkûr vekâlet tarafından tanzim olunan deblokaja ait hükümlerle, Tevzin Fonu Ka
rarını bu meyanda zikretmek mümkündür. 

Bu durum tabiatiyle tatbikatta kaçınılması mümkün olmıyan birtakım karışıklıkları ve güç
lükleri mucib olmaktaydı. 

Yeni rejimde tahsisler üç bölümde mütalâa edilmiştir : 

1. E. P. U. sahasından yapılacak ithalât ile, serbest döviz mukabili yapılacak ithalâtta tatbik 
olunacak tahsis sistemi; 

2. Bilât6ral anlaşmalı memleketlerden yapılacak ithalâtın tâbi olacağı usul; 
3. Sanayiciler tarfmdan yapılacak ithalâtın tâbi olacağı usul teşkil etmektedir. 
Yeni dış ticaret rejiminin yürürlüğe girdiği 4 Ağustos 1958 tarihinden Kasım ayı nihayetine 

kadar geçen dört aylık devre zarfında ihracatımızın seyri hakkında yapılan tetkikat ve incelemeler 
neticesi aşağıda kısaca tesbit olunmuştur : 

Bilindiği üzere, ihracatımıza mebde olarak öteden beri Eylül ayının ilk günü alınmakta ve mü-
taakıp senenin Ağustos ayı nihayetinde ihraç mevsimimiz sona ermekte idi. Bu sene de yeni dış tica
ret rejimimizin hazırlıkları Ağustos ayında ikmal edilmiş 3 kademeli prim sistemi 4 Ağustos tari-
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hinde ilân olunmuş ve rejimin tatbikatına mütaallik talimatnamede 25 Ağustosta mevkii meriyete 
konulmuştur. Bu itibarla aşağı - yukarı geçmiş seneler tatbikatına yakın bir durum hâsıl olmuştur. 
Ancak ihraç maddelerimiz arasında en önemli kalemi teşkil eden tütün için tatbik edilecek prim nis
petinin Ekim ayi sonlarına doğru tebellür etmesi ihracat döviz rantremizde aşağıda tesbite çalışa
cağımız noksanlığı tevlideden başlıca âmiller arasında olacaktır. 

Bu hususta bir fikir vermek üzere bu senenin Ağustos - Kasım aylarına ait ihracat kıymetleri, 
son on yılın aynı ayları ve devreleriyle mukayeseli olarak aşağıda çıkarılmıştır : 

Sene • 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Ağustos 

24 019 
32 270 
41 337 
38 650 
44 795 
57 983 
37 555 
55 46$ 
36 796 
77 858 
19" 496 

Eylül • 

49 077 
36 879 
60 604 
49 667 
77 139 
74 130 
62 389 
62 881 
45 098 
64 459 
49 071 

Ekim 

73̂ 783 
70 266 
80 109 
84 835 
110 323 
81 277 
86 239 
93 089 
59 240 
43 307 
51 069 * 

Kasım 

101 337 
89 714 
112 126 
106 184 
101 631 

-110 988 
103 792 
85 200 
88 765 
98 181 
63 547 

4 aylık 
yekûn 

248 216 
229 129 
294 176 
279 336 
334 393 
327 378 
289 975 
296 536 
229 899 
263 801 
183 185 

Bu tablodaki rakamların tetkikinde, 1958 yılının 183 milyon liralık ihracatının dört aylık dev
reler itibariyle bir mukayese yapıldığında 1948 senesinden beri en düşük seviyede kaldığı müşahede 
olunur. .„ -

Aylık olarak bir karşılaştırma cihetine gidildiği takdirde ise, bu yıl rekoltelerimizin yüksekliğine 
rağmen 1958 Ağustos ayı ihracatının 19,5 milyon lira ile 1948 - 1958 yılları arasında en düşük 
mevki aldığı neticesine varılır. Mamafih Eylül ayından itibaren ihracat seyrinin normalleştiği ve de
vamlı bir artışla Kasım ayında 63,5 milyon lirayakadar yükseldiği görülür. Ancak 1958 Kasım ayı 
ihracatımız 132, 755 tonla 63,5 milyon lirayı bulmuşsa da bir evvelki senenin 93,2 milyon liralık 
seviyesine ulaşamamıştır. Bunun sebebini yukarda da belirtildiği veçhile tütün ihracatımızın gecik
mesinde aramak yerinde olacaktır. 

1958 senesi Temmuz - Çasım ayları ihracat rakamları son iki yılın aynı aylan ile mukayeseli ola
rak aynca aşağıya dercedilmiştir : c 

Aylar 1958 1957 1956 

Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

44,7 
19,5 
49,1 
51,1 
63,5 

52,5 
57,9 
64,5 
48,3 
98,2 

37,6 
36,8 
45,1 
59,2 
88,8 

Diğer taraftan daha eski yıllarla bir mukayese yapılabilmesini teminen 1948 - 1958 seneleri 
Ağustos - Kasım ayları ilk dört aylık devre ihracatımız ise 11 aylık ihracat kıymetleri ile aşağıda 
tesbit edilmiştir, 
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Yular 4 aylık îlk 11 aylık 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

•1955 
1956 
1957 
1958 

248 216 
229 129 
294 176 
279 336 
334 393 
334 378 
295 975 
296 536 
229 899 
268 801 
183 185 

471 260 
596 446 
619 385 
762 394 
897 308 
969 329 
812 990 
770 960 
759 651 
839 528 
644 080 

İhracatımızın seyrini muhtelif devreler itibariyle ve maddelere göre bu şekilde tesbite çalıştık
tan sonra ihracatımızın istikametini, diğer bir ifade ile para sahalarına göre dağılışım da rakkam-
larla ve bir evvelki yılla mukayeseli olarak göstermek faydalı olacaktır. 

1958 ve 1957 yıllarının Ağustos - Kasım devreleri ihracatı para sahalarına göre şöyledir: 

E. P. U. 
İsterlin S. 
Amerika 
Kanada * 
Anlaşmalı 
D. P. A. 
Anlaşmasız 

Yekûn 

Ağustos - Kasım 1958 
Ton 

322,740 
— 310 
82,452 
—,32i 
32,326 
12,300 
7,201 

457,650 

1 000 T.L. 

138,034 
— 752 
12,050 
—,428 
11,865 
14,129 
5,219 

182,477 

Ağustos - Kasım 1957 
Ton 

350,920 
1,405 

172,904 
2,455 
25,358 
20,832 
13,673 

587,547 

1000 T.L. 

153,181 
—,724 
67,684 
-,526 
13,430 
27,749 
6,507 

269,801 

Bu tablodaki rakamların tetkikinden de görüleceği veçhile D. P. A. memleketlerine ihra
catımızda belirli bir düşüş vukubulmuştur. Bunu kotaların tesbiti ile irtibatlandırmak lâzımdır. 
Buna mukabil E. P U. memleketlerine ihracatımız normal mecrasına girmiş olup aradaki 
fark nispeten azalmıştır. Ancak dolar sahasına ihracatımızın oldukça azaldığı müşahade edil
mektedir. Bunun da izahını bilhassa tütün ihracatımızın gecikmesinde bulmak mümkündür. Bu
nunla beraber intikal devresi atlatılmış Ağustos adındaki ihracat noksanlığı mütaakıp aylarda 
devamlı bir artış kaydederek telâfi edilmeye başlanmış bulunduğundan önümüzdeki aylarda bu 
müsait temponun daha da inkişaf edeceği ümidedilebilir. 

Yukardaki izahat ve tetkik neticelerinden de anlaşılacağı üzere 26 kalem ihraç maddemiz geç
miş devrelere nazaran daha az işlenmiş, gül yağı, av derileri ve bal mumu ise hiç işleme
miştir. Halbuki 4 Ağustos 1958 tarihinde vaz'edilen yeni prim sistemi ile ihraç maddelerimiz 
fiyatlarının dünya fiyatlarına intibakı ve rakip menşeli mallarla rekabet imkânını sağlanmış
tır. 

On yıllık dış ticaret durumumuz 

ihracatımızın Ağustos - Kasım 1958 devresi içindeki seyri tahlil edilmiş ve geçmiş senelerle ve 
muhtelif devreler itibariyle mukayesesi yapılmıştır. Burada son senelerde ithalâtımızın nasıl bir seyir 

; 
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takibetmiş olduğunu tesbit ederek ihracatımızla mukayesesini yapmak suretiyle umumi mübadele 
hacmini rakamlarla izaha çalışacağız. 

Elimizde mevcut en son istatistiki malûmata göre, 1958 Kasım ayında 106 bin tonluk 75,7 milyon 
lira kıymetinde ithalât yapılmış ve buna mukabil 132,7 bin tonluk 63,5 milyon lira kıymetinde ih
racatta bulunulmuştur. 

1958 Kasım ayı ithalât ve ihracatımızın miktar ve kıymetleri 1954 - 1957 seneleri Kasım ayları 
rakamları ile mukayeseli bir şekilde aşağıya çıkarılmıştır. 

Kasım 
ayları 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

ithalât 
Ton 

233 707 
227 802 
185 843 
197 424 
105 996 

1000 T. L. 

108 739 
107 242 
97 606 
111 560 
75 720 

İhracat 
Ton 1000 T. L. 

160 234 
128 841 
185 738 
153 109 
132 755 

108 792 
85 200 
88 765 
98 177 
63 547 

Muvazene 
1000 T..L. 

4- 53 
— 22 042 
— 8 841 
— 13 385 
— 12 173 

Diğer taraftan, ithalât ve ihracatımız 11 aylık devre itibariyle alındığında ticaret muvazenemizin 
172,6 milyon lira açıkla aleyhimize bir vaziyette bulunduğu görülür. 
1958 yılmm Ocak - Kasım ayları 11 aylık devresi dış ticaret durumumuz 1954 - 1957 seneleri aynı 
devreleriyle mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ocak-Kasım 
11 Aylık 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

1 000 Ton 

2,270 
2,894 
1,771 
2,183 
1,361 

İthalât 
L 1 000 TL. 

1 220 289 
1 275 456 
1 066 943 
1 021 699 
816 753 

İhracat 
1 000 Ton 

2.035 
1.579 
1.861 
1.501 
1.407 

1 000 TL. 

812 990 
770 959 
759 651 
839 527 
644 080 

Muvazene 
1 000 TL. 

— 407 299 
— 504 497 
— 307 292 
— 182 172 
— 172 673 

Bu rakamların tetkikinden de görüleceği veçhile, 1958 senesi 11 aylık devresi dış ticaretimiz 
miktar ve kıymet itibariyle son senelerin en ddşüğüdür. 

Bu tabloyu 1950 senesine kadar geriye gitmek suretiyle genişleterek ithalât ve ihracatın kıymet 
itibariyle ve aylık olarak bir mukayesesini yapmak da mümkündür. 

Beşinci sahifede yer alan tablodaki rakamların mütalâasında ithalâtımızın 1950 senesinden 
bu yana arttığı müşahede olunur. * 

§ 
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İthalâtımız, ihtiyaçlarımızın azalmamış olmasına rağmen 1951 - 1953 yılları seviyelerinde tu-

tulmıyarak dış borçlanma imkânı olmadığından son senelerde tekrar düşmeye başlamıştır. Son 
defa sağlanan dış yardımlarla ithalâtımızın yeniden artırılacağını ümidetmekteyiz. Nitekim 
tesbit edilen programa göre, her üç ayda bir ithalât için kotalar ilân edilecektir. îlk üç ay-
lk devre için 150 milyon dolarlık . birinci kota geçen sene Ekim ayında ilân edilmiş ve mallar 
peyderpey memleketimize gelmeye başlamıştır. 

ÎÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İç piyasanın tanziminde ideal sistem şüphesiz serbest fiyat mekanizmasıdır. 
Bu suretle muayyen maddelere ve dolayısiylo mevzii kalan müdahalelerin, fiyat muva

zenesini bozan istihsal şevkini kıran ve hacmini daraltan neticelerinden sakınılmış olunur. 
Bugün temin edilen imkân ve ekonomimizin aldığı istikamet icabı bu yola girmek ve fiyat

ların iktisadi icaplara göre ahenkli bir seviyede teessüsüne imkân Vermek lâzımdır. Ancak bu 
takdirde fiyatların muvazene seviyesini buluncaya kadar temevvüçlerini göze almak icabeder. 

Fiyatların müstehlik kütlelerinin zararına temayüllerini önlemek için bu serbest fiyat me
kanizması icaplarının tammolarak işlemesi lâzımdır. İthal veya iç istihsal; mütemadiyen artan 
nüfus ve- iştira kuvvetinin tesirlerini karşılayacak şekilde; artamadığı nispette muvazene ze
delenir ve müstehlik kütle zarar görür. 

İthal yolu süratle ayarlayıcı ve tesirlidir; bizatihi bu imkânın mevcudolması bile birçok lüzum
suz teşebbüsleri önler. Ancak bu bir dış ödeme gücü meselesidir. 

Diğer taraftan istihsali artırmak serbest fiyat mekanizmasiyle teşvik görmekle beraber sahasına 
göre değişen bir zaman işidir. Bunun ayrıca istihsale müteveccih kredi ile de takviyesi ve teşviki 
icabeder. 

Diğer taraftan dünyada hiç bir belediye az veya çok bir müdahale ve kontroldan müstağni kal
madığına nazaran, içinde bulunulan hal ve şartlara göre ayarlanmak kaydiyle müessir murakabe 
imkânlarının bu teşekküllere sağlanması ve bugünkü mevzuatın boş ve kifayetsiz olan kısımlarının 
ikmali icabeder. 

Millî Korunma Kanunu ve tatbikatı : 

Geçen senelerin şartları ve zaruretleri muvacehesinde tatbikine mecburiyet hâsıl olan Millî Korun
ma Kanunu ve tatbikatının bugünkü iktisadi şartlarla bağdaşamıyacağı tabiîdir. 

Bu itibarla, bu kanuna dayanarak tatbika konulmuş olan bilûmum sirküler hükümlerinin yürür
lükten kaldırılması uygun görülmektedir. 

Ancak, bu hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının gıda maddeleri gibi bâzı maddeler üzerinde 
spekülatif neticeler tevlidedeceği düşünülebilirse de, bu gibi hallerde Hükümetin icabında dış memle
ketlerden süratle ithalât yapması suretiyle de bir fiyat istikrarı ve nâzım vazifesi görebileceği 
tabiîdir. 

Hükümetin bu imkânla mücehhez ve müteyakkız olması lüzumuna işaret etmek isteriz, öte yan
dan gıda maddeleri üzerinde bir fiyat serbestîsine gidilmesi halinde, bunun zamanında ilânını da is
tihsali teşviis: bakımından lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Tevzi ve tahsis sistemi : 

Bugün ekonomimize verilen istikamet, esasen dört, beş maddeye inhisar eden tevzi sisteminin mü
dafaasına elverişli değildir. Bu itibarla tevzie tâbi tutma salâhiyetinin de, zaruri hallerde ve çok 
mühim maddelere münhasır olmak üzere tatbik edüebilme imkânı olarak muhafazası şartiyle ilgası 
uygun olur. 

* 
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Sigorta mevzuatı : 

Sigortacılık sahasında tatbik edilmekte olan ve 30 sene evvel çıkartılan kanun bugünün ihtiyaç-
iarma cevap vermekten çok uzaktır. Uzun tetkikler sonunda hazırlanan ve üç sene evvel Yüksek 
Meclise suaulan bu husustaki lâyihanın süratle çıkarılması sigortacılık endüstrimiz için zaruridir. 

Yabancı sermaye : 

Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurdumuza gelmiş olan 
yabancı sermayenin miktarı ve nevileri mütaakıp sahifelerdeki cetvellerde gösterilmiştir. 

Şurası kayda şayandır ki; tatbikatta, her türlü döviz sıkıntısına rağmen harice çıkarılması ica-
beden kâr payları ile sermayeler zamanında yerine getirilmiştir. 

1949 - 30. IX. 1958 sonu itibariyle bankalardaki mevduat ve ikrazat durumu 

MEVDUAT:\ 

Seneler Tasarruf mevduatı Diğer mevduat Yekûn 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
(30 . IX . 

463 676 542 
574 232 684 
736 095 894 
880 350 267 

1 128 473 638 
1 402 575 630 
1 632 772 296 
2 253 906 404 
3 038 445 284 
2 977 703 458 

, 1958 itibariyle) 

522 604 542 
652 215 879 
982 781 759 

1 373 281 882 
1 510 226 122 
1 943 856 711 
2 112 595 856 
2 661 396 266 
2 788 449 335 
2 795 250 327 

986 218 084 
1 226 448 363 
1 718 877 630 
2 254 332 149 
2 638 739 760 
3 346 632 341 
3 745 368 152 
4 915 302 670 
5 866 894 619 
5 772 953 785 

İKRAZAT : 

t Seneler Zirai kredi Ticari kredi • Yekûn 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
(30 . IX . 

335 213 389 
410 301 680 
646 506 229 

1 060 969 977 
1 196 816 057 
1 454 012 578 
1 485 527 329 
1 788 363 049 
2 111 386 378 
1 781 938 102 

. 1958 itibariyle) 

995 020 292 
1 153 695 608 
1 402 201 696 
1 906 346 779 
2 435 041 511 
3 192 531 312 
3 776 106 164 
4 608 920 000 
4 706 320 930 
6 828 703 896 

1 330 233 681 
1 563 995 288 
2 138 707 925 
2 967 316 756 
3 631 857 568 
4 646 543 890 
5 261 633 493 
6 397 283 049 
7 817 707 308 
8 610 641 998 

Not: 30 . IX . 1958 tarihi itibariyle alınan rakamlar 59 bankaya aittir. 



Türkiye Smai Kalkınma Bankasının muhtelif sınai sahalarda çalışan fir
malara vermeyi kabul ettiği kredilerin sene sonları itibariyle bakiyeleri 

Seneler Lira 

31 . XII . 1951 48 503 760 
» 1952 81 687 716 
» 1953 97 975 456 
» 1954 147 448 648 
» 1955 144 898 608 
» 1956 171 900 966 
» 1957 179 812 378 
» 1958 203 167 021 

Aded Lira K. 

Kabul edilenler 206 344 738 430 77 
îera Vekilleri Heyetinde olanlar 4 4 483 900 
Komitede tetkikte olanlar 3 10 495 433 74 
Maliyede tetkikde olanlar 1 1 250 000 
Reddedilenler 160 93 776 854 
Kabul edilenlerin iç envestismanı — 343 882 660 

Memlekete fiilen gelen yabancı sermayenin sanayi grupları 
itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir 

Memlekete geti
rilen miktar 

Sanayi grupları Lira K. 

1 — Gıda sanayii 
2 — Tekstil sanayii 
3 — Kâğıt sanayii 
4 — Kauçuk sanayii 
5 — Kimya sanayii 
6 — Taş, toprak (çimento) 
7 — Madenî eşya sanayii 
8 — Ziraat makinaları 
9 — Elektrik makinalan 

10 — Muhtelif 

7 867 638 
2 349 771 

17 492 
51 748 

12 577 181 
5 886 890 
4 742 862 
6 000 000 
2 343 929 
15 740 209 

05 
03 
22 
76 
22 
22 
12 

32 
22 

Yekûn 57 577 922 16 
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Sanayi grupları itibariyle yabanca sermaye durumu 

Sanayi grupları 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Gıda sanayii 
Tekstil sanayii 
Kâğıt sanayii 
Kauçuk sanayii 
Kimya sanayii • 
Taş, toprak (çimento) 
Madenî eşya sanayii 
Ziraat makinaları 
Elektrik makinaları 
Muhtelif 

Yekûn 

Müsaade edilen 
miktar 

T. L. 

13 523 546 
137 270 002 
1 055 488 
13 090 668 
75 605 495 
10 332 852 
9 646 109 
14 230 000 
10 759 216 
59 225 052 

344 738 430 

K. 

40 
40 
00 
00 
52 
00 
00 
00 
50 
95 

77 

Memlekete getiri
len miktar 
T. L. 

7 867 838 
2 349 771 

17 492 
51 748 

12 577 181 
5 886 890 
4 742 862 
6 000 000 
2 343 929 
15 740 209 

57 577 922 

K. 
• 

05 
03 
22 
76 
22 
22 
12 
00 
32 
22 

16 

Seneler ve cinsleri itibariyle kabul edilen müracaatler (T. L.) olarak 

Seneler 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Aynî 

2 352 000 
3 575 000 
3 028 560 
41 719 983 
31 754 653 
74 233 991 
81 592 307 
45 647 769 

283 904 263 

— 

52 
05 

57 

Nakdî 

1 888.615 
3 855 000 
280 320 

13 226 415 
7 266 757 
15 794 584 
3 275 379 

— 

45 587 070 

Gayrimaddi 
hak ve hizmet 

— 
— 

141 000 
1 662 712 
10 666 586 
1 885 800 
371 000 
519 999 20 

15 247 097 20 

Kanun No. 

5821 S. Kanun 
6224 S. Kanun 

5821 ve 6224 sayılı kanunlar gereğince kabul edilen müracaatler 

Gayrimaddi 
Ayni Nakdî hak ve hizmet Yekûn 

9 315 438 
274 588 825 57 

8 632 935 
36 954 135 

237 045 
15 010 052 20 

283 904 263 57 45 587 070 

18 185 418 
326 553 012 77 

15 247 097 20 -344 738 430 İl 

5821 vo 6224 sayılı kanunlardan faydalandırılmalarına karar verilen teşebbüslerin tesisleri için 
hariçten getirilmesine izin verilen sermaye miktarları ile bunlara yapılan dahilî yatırım miktarları 
seneler itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 



Harici yatırım Dahilî yatırım 
Sene T. Lira K. T. Lira 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

4 240 615 
7 430 000 
3 449 880 

•56 609 110 
49 687 996 
91 914 375 
85 238 686 
46 167 768 

52 
25 

250 000 
5 800 000 
3 245 000 

137 127 175 
85 997 665 
56 436 120 
9 091 500 
45 935 200 

344 738 430 77 343 882 660 

Seneler itibariyle reddedilenler 

Tutarı 
Sene Aded T. Lira 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

3 
6 
12 
28 
2İ 
42 
31 
17 

303 678 
5 716 000 
8 713 390 
38 522 516 
12 061 333 
9 086 739 
14 616 220 
4 756 978 

160 93 776 854 

Kanunlar itibariyle reddedilenler 

5821 sayılı Kanuna göre : 21 14 733 068 
6224 sayılı Kanuna göre : 122 ' 79 043 778 

93 776 854 



Memleketler itibariyle yabancı sermaye durumu 

Müsaade edilen (T. L.) 
Memleket 

Memlekete getirile 

ismi 

A. B. D. 
Almanya 
İtalya 
Fransa 
Avusturya 
Belçika 
Uruguay 
Holânda 
İngiltere 
Danimarka 
isveç. 
Lübnan 
îsrail 
îsviçre 
Yunanistan 
Suriye 
Finlandiya 
Panama 
îspanya 
Ürdün 
Lichtenstein 
Pakistan 
Kanada 

Ayni 

62 863 
31 133 
56 141 
5 143 
10 358 
13 348 

700 
5 780 
5 343 

25 
1 675 
2 501 
750 

78 868 
33 

1 149 
28 
600 
530 
756 

, 980 
3 920 
1 272 

555 
909 62 
705 40 
012 — 
761 75 
291 — 
000 — 
000 — 
912 — 
000 — 
736 — 
830 — 
400 — 
330 80 
600 — 
000 — 
000 — 
000 — 
300 — 
000 — 
000 — 
000 — 
920 — 

Nakdî 

25 158 700 
447 861 
403 200 

1 274 800 
596 424 
118 400 

12 690 000 
1 530 080 
400 000 
993 045 

98 000 
1 501 015 

131 000 

244 545 

G.M.H. 

9 942 200 
723 335 

1 340 000 
492 000 

1 549 276 
145 O0Q 

78 400 
141 000 

789 686 20 

46 200 

Ayni Nakdî 

7 546 901 
14 646 327 

246 983 
3 144 035 

35 968 
290 260 

38 
43 
24 
63 
28 
14 

1 783 279 

180 187 
10 6Ç0 

118 400 

3 524 858 59 ,10 457 757 
2 832 204 17 "l 283 120 

49 965 
909 408 
65 013 
50 980 

2 729 332 
13 917 

04 
63 
21 
11 
26 
94 

653 983 

30 004 

59 104 11 

39 696 50 

Umumi yekûn 283 904 263 57 45 587 070 15 247 097 20 36 184 957 66 14 517 330 
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Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü : 

I. Müstahsil malının değerlendirilmesini temin gayesiyle 2834 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kurulmuş olan Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin isimleri aşağıda arz edilmiştir. 

1. izmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
2. izmir Üzüm Satış Kooperatifleri Birliği 
3. İzmir Zeytinyağı Satış Kooperatifleri Birliği • 
4. izmir incir Satı§. Kooperatifleri Birliği 
5. Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
6. Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifle».i Birliği 
7. Gazianteb- Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
8. istanbul Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifleri* Birliği 
9. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

10. Marmara Zeytin Satış Kooperatifleri Birliği 
I I . Antalya Pamuk Narenciye ve Muz T. S. Kooperatifleri Birliği 
12. İsparta Gül ve Gül yağı T. S. Kooperatifleri Birliği 
13. İğdır Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
14. Nevşehir Üzüm ve Mamulleri T. S. Kooperatifleri Birliği 
A) Tari/m Satış Kooperatifi Birliklerinin kanunla tâyin edilen esas vazifeleri kooperatif

lere ortak olan müstalısıl malının değerlendirilmesi için gerekli bütün tedbirleri almaktır. 
B) Bunun haricinde Millî Korunma Kanununun verdiği salâhiyet dâhilinde hükümetçe tesbit 

edilen fiyatlar üzerinden ortak olan veya olmayan müstahsil malının mubayaası vazifesi de birlikler 
re tevdi edilmekte idi. (Müdahale mubayaaları) 

C) Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri son seneler zarfında verilen ithal müsadelerine istina
den bâzı zaruri ihtiyaç maddelerinin ithalâtı mevzuu ile de*iştigal etmektediler. 

Umumiyetle ortak muameleleri neticeleriyle müdahale mubayaaları neticeleri, malların mali
yet fiyatlariyle dış satış fiyatları arasındaki farktan dolayı menfi şekilde tahassul etmektedir. 
Muhtelif kararnamelerle yürürlüğe konulan koordinasyon kararları hükümlerine tevfikan yapılan 
müdahale mubayaası ile elde edilen mahsuller maliyet bedellerinden aşağı fiyatlarla ihraeedildi-
ğinden hâsıl olan fiyat farkları mezkûr kararnameler hükümlerine tevfikan Millî Korunma he
saplarına intikal ettirilmekte idi. 

Ortak mallarının müspet veya menfi neticelerinin statü hükümlerine göre ortaklara risturn edil
mesi gerekmekte ise de müstahsilin himayesi ve kooperatifçiliğin teşviki maksadiyle Hükümetçe 
satılan ortak mallarına ait neticeler müdahale hesaplarına alınmakta ve menfi neticelerin ortak
lara intikal ettirilmemesi sağlanmaktadır. Birlikler bünyesinde kalan menfi neticeler ise ilerde 
yapılacak kârlardan mahsubedilmek üzere muvakkat hesaplarda tutulmaktadır. 

Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin 1949 - 1950 mahsul devresinden 1957 -1958 mahsul dev
resine kadar olan muamelelerinden mütevellit zararları Merkez Bankası reeskont limitleri ile Zi
raat Bankası hesaplarına seyyaliyet verilmesi bakımından lüzumlu görülmektedir. Kararnameler 
gereğince bu zararların Millî Korunma, hesaplarından mahsubedilip kapatılması lâzımgelmekte ise 
de Millî Korunma Kanununun meriyetten kaldırılması halinde buna imkân kalmıyaeagı nazarı 
itibara alınarak mezkûr borç bakiyelerinin her yıl Devlet bütçesine muayyen bir tahsisat konul
mak suretiyle muayyen bir müddet zarfında itfa edilmesi veya temin edilecek başka bir memba
dan bu itfanın yapılmasının zaruri olduğuna kaani bulunuyoruz. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 1950 yılından bu yana müstahsilin himayesi bakımından 
Hükümetçe takibolunan politikanın tatbikatçıları olarak gerek kendi esas vazifeleri ve gerekse 
munzam olarak vdrilen müdahale ve itüıalât işlerinin ifasında muvaffak olmuş sayılabilirler. 

1958 - 1959 devresinde Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin çalışma şekilleri hakkında izahat 
vermeden evvel Ağustos 1958 başlarında Hükümetçe alman tedbirlerin birliklerin faaliyetleri 
üzerindeki tesirlerini incelemek faydalı görülmüştür. 
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Banka kredilerinin 30 Haziran limitleri ile tahdidedilmiş bulunması ve bu tahdidin zirai kredi 

sahasına teşmil edilmiş olması, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini finanse eden Ziraat Bankası
nın esasen mahdudolan imkânlarını kısmış, Merkez Bankası reeskont imkânından faydalanma yo
lu ise hemen hemen tamamen kapanmıştır. # 

Mahsul idrak mevsimine tekaddüm eden bu devrede birliklerin büyük mikyasta kredi ihtiyacı 
ile karşıkarşıya kalmaları muvacehesinde ilk tedbir olarak, Ziraat Bankası haricinde kalan diğer 
bankalardan ve reeskont durumunun müsaadesi nispetinde Merkez Bankasından kredi temin edi
lerek birliklere tevzi .olunmuş ve ortaklara verilecek avanslar bu imkânlardan karşılanmıştır. 
AhİTen, ihraç mevsiminin başlaması üzerine, harice satılan mallarla dahilî piyasaya arz olunan 
mallarının bedellerinin Merkez Bankası tarafından Ticaret Vekâletine bildirilmesi ve bu mebali-
ğin ihtiyaçları nispetinde birlikler arasında tevzii uygun görülerek birliklerin kendi imkânlarını 
kullanmaları kabul ve bu mevzuda İktisadi Koordinasyon Heyetince ittihaz olunan 25 sayılı Kara
ra göre hareket edilmiştir. 

1950 - 1951 mahsul devresinden itibaren 1957 - 1958 mahsul devresi de dâhil olmak üzere birlik
lerce tatbik edilen sistem 1958 - 1959 devresinde tamamen terk edilmiş bulunduğundan birlikler, 
ortaklariyle münasebetlerinde olduğu kadar haricî ve dahilî piyasa ile olan münasebetlerinde de ka
nun çerçevesi dâhilinde tamamen serbest kalmışlardır. Bunun tabiî bir neticesi olarak ortaklar
dan alınacak mallar için verilecek avans miktarları ve dahilî piyasa fiyatları ile dünya fiyatları 
ve ihraç malları için kabul edilen primler nazarı itibara alınarak tesbit edilmiştir. 

Birlikler, yapılacak ihracat mevzuunda da tamamen kendi teşebbüslerine tâbi olmakta ve diğer 
tüccarlar gibi dünya piyasa fiyatları üerinde sa.tı§ yapmaktadırlar, mubayaa ve satış dolayısiyle 
hâsıl olacak müspet veya menfi neticeler tamamen birliklerin kendi bünyelerini alâkadar etnîek-
tedir. 

II - Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1950 yılından bu yana yeniden birçok kooperatifler ku
rtulmuştur. Bilhassa Yapı kooperatifleriyle Esnaf Kefalet kooperatiflerinin artışlarını, Hükümetçe 
takibediler^ mesken politikası ile esnaf ve küçük sanatkârın kaldırılması mevzuunda yapılan gay
retlerin bir neticesi olarak kabul etmek lâzımdır. 

Küçük Sanat Kooperatifleri K/513 sayılı Koordinasyon Heyeti kararma uyularak diğer koope
ratiflerden ayrı olarak hususi bir rejimle faaliyette bulunmuşlardır. Bu kararın meriyetten kaldırıl
ması üzerine, diğer kooperatifler gibi Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olarak faaliyetlerine devam 
edeceklerdir. 

III - Umumiyetle kooperatiflere ait mevzuat Ticaret Kanununun 6. faslını teşkil eden 485 - 502 
maddelerinde tedvin edilmiş, birçok hususlarda Anonim şirketlere ait hükümlerin kooperatifler hak
kında da tatbik edileceği belirtilmştir. 

Memleketimiz Kooperatifçiliğinin muasır memleketler seviyesine ulaştırılmasmdaki ehemmiyet 
göz önünde tutuldulu takdirde Ticaret Kanunu içerisinde yer alan ve ekseri ahvalde bir sermayS 
şirketi olarak faaliyet gösteren Anonim şirketlerin tâbi olduğu hükümlere göre çalışma mecburi
yetinde kalan kooperatiflerin, hususi bir kanunla teşkilâtlanarak faaliyette bulunması zarureti açıkça 
meydana çıkar. • ' 

Bu maksatla hazırlanmış bulunan (Kooperatifler Kanunu) tasarısının bir an evvel kanuniyet 
kesbetmesi hususunda çalışmalara devam edilmektedir^ 
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TOPRAK MAHSULLERİ OFÎSÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeterlik mevzuu : 
iktisadi Devlet Teşekkül ve müesseselerinin işletme faaliyetlerini kendi imkânları dâhilinde 

yürütmesi mevzuunda Hükümetçe alman son* kararlar muvacehesinde, aşağıda kısaca maddeler 
halinde temas olunan hususlar bakımından Ofise sağlanacak imkânlarla mubayaalar, yatırımlar, 
umumi idare ve işletme giderlerini karşılayabilmesi için muhtacolduğu işletme sermayesi doğru
dan doğrjıya bünyesinden temin olunabilecek ve dolayısiyle Hazineye ve Merkez Bankasına malî 
bir külfet tahmili ortadan kalkacaktır. 

1. 6573 sayılı Kanunla 600 milyon liraya çıkarılmış olan sermayesinden halen ödenmemiş 
olan 341 307 660 liranın ödenmesi, 

2. Alım ve satış fiyat farkları ve bilanço zararları dolayısiyle Hazineye borç kaydedilen pa
raların tasfiyesi, 

3. Umumiyetle resmî dairelere yapılan satışlardan tahassül eden alacaklarının gayrimuayyen 
müddet bekletilmeden ilgili dairelerce ödenmesinin temini, 

4. Ziraat Vekâleti namına yapılan tohumluk satışlarından müterakim alacaklarının tasfiyesi, 
5. Et ve Balık Kurumunun-kuruluşu sıralarında umum müdürlükçe yapılan malzeme ve tesi

sat masraflarından mütevellit alacaklarının bir an evvel kurumca ödenmesi, 
6. Açılışları ve ekseri ahvalde devamlılıkları müessese için tamamen gayriiktisadi olan ajans, 

ekip ve koltuk ambarları ihdasında belirli iktisadi prensiplere sadık kalınması, 
7. îç merkezlerde yapılan mubayaalarda müstahsıldan kesilen nakliye ücretlerinin miktarı 

umumiyet itibariyle Ofisçe nakliye mütaahhitlerine ödenen ücretin çok dunundadır; aleyhte olan 
bu farkların tamamen ortadan kaldırılması, 

8. Değişik fiyatlı satış rejiminden uzaklaşılarak halk, borçlandırma esasına müstenit yar
dım, ciheti askeriye, resmî daire, teşekkül ve müesseselere ait ekmeklik, yardım ve sair sa
tışlarda tâyin olunacak satış baremlerinin, satış maliyetini karşılayacak ve bir miktar kâr temin 
olunacak şekilde hazırlanması, 

9. 11425 sayılı Kararnameye istinaden tabiî âfetlere mâruz kalan muhtaç vatandaşlara yapı
lan yardımlar dolayısiyle ihtiyar olunan masrafların tesis olunacak bir fondan karşılanması veya 
bu masrafların Ofise tahmil edilmemesi, lüzumlu ve faydalı görülmektedir. 

YATIRIMLAR 

I - 1958 yılı yatırımlar : 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Arsa ve arazi 
Arazi üstü tesisler, kaldırımlar, 
kanallar 
Alım ve muhafaza binaları 
İşletme binaları 
Makina ve tesisler 
Muhtelif işler 
İştirak tesisleri 

yollar. 
2 250 000 

6 250 000 
15 162 100 
6 600 000 

25 265 155 
2 408 346 
5 047 552 

62 983*153 



II - 1958 sonu itibariyle tesisler, muhafaza binaları ve tonajları: 

Tonajı Tutarı 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Arsa ve arazi 
Arazi üstü tesisler 
Muhafaza binaları 
Betonaıma silo 
Çelik silo 
Çelik depo 
Kagir ahşap depo 
Mahruti çelik depo 

İşletme binalan 
Makina ve tesisat 
Demirbaşlar 

286 900 
480 000 
533 000 
271 180 
114 220 

1 685 300 

7 944 780 
26 842 291 

260 200 189 

-

20 071 910 
42 272 308 
11 130 299 

368 461 777 
, , r — ; 

Ofisin 2, 3, 4, 5 nei maddelerde sıralanan 
alacakları müfredatı 

Müterakim alacaklar : 

Millî Savunmaya yapılan satışlar
dan 84 201 747 
Tohumluk ve yardım satışlarından 174 085 428 
Hazineden : 
Fiyat farklan ve bilanço zararları 191 782 236 
Et ve Balık Kurumundan 33 641 394 
Muhtelif müesseselerden 29 000 000 

512 710 805 



TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNİN 1958 HUBUBAT 
HAREKETLERİ 

İç alımlar 

Ton Tutarı 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Arpa 
Yulaf 

Fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Pirinç 
Çeltik 

İthal edilen : 

Buğday 
Mısır 

tç satışlar : 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Arpa 
Yulaf 

Fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Pirinç 

Dış satışlar : 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Çavdar 

Vükûıı 

Yekûn 

Yekûn 

Mukaveleye bağlanan 

Ton 

230 000 
260 000 
20 000 
40 000 

550 000 

Tutarı 

121 459 500 
108 653 330 

2 726 640' 
17 533 800 

248 373 270 

842 667 
122 091 

225 
33 

1 223 

12 

254 
41 

609 

79 
241 
575 

653 

884 
189 
78 

264 
15 

393 
280 

893 
22 419 
41 
27 

001 
703 

5 046 

706 062 

1 

1 

Toı 

41 
100 
20 

162 

987 
117 
177 
668 

Fiilî 

n 

301 
680 
203 

— 

184 

337 066 800 
39 069 120 

25 280 
69 824 710 
9 401 000 

455 386 910 

1 768 000 
132 300 
117 000 

21 462 000 
18 750 

9 666 934 
1 217 760 

250 056 13*" 
8 295 030 

.12 300 300 
9 973 080 
1 816 560 

282 441 100 

2 418 150 
949 450 
309 750 

3 336 000 

teslimat 

Tutarı 

25 150 493 
29 444 226 
2 753 659 

57 348 378 
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ET VE BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Et mevzuu : 

Millî Korunma Kanununun 6 neı maddesine istinaden 28 . VIII . 1952 tarihli 3/15557 sayılı 
icra Vekilleri Heyeti karariyle 1 . I . 1953 tarihinden itibaren faaliyete başlamış olan Et ve Ba
lık Kurumunun esas iştigal mevzuunu et ve balık olarak iki mühim bölümde mütalâa ve kabul et
mek icabeder. Kuruma ek kararnamelerle zaman zaman bâzı hizmet ve vazifeler de tahmil edil
miştir. 

Kurum canlı hayvan mubayaa, kesim ve et satışları faaliyetini idame ettirirken üç gayenin aynı 
zamanda tahakkukunu temin etmektedir : 

a) Canlı hayvan mubayaalarında tatbik olunan fiyat politika ve rejimi, müstahsıla ödenen 
randıman, besi teşvik ve yağ primleri ve taahhüt miktarının % 50 sine kadar tediye edilen faiz
siz avans; besiciliğin memlekette rağbet edilir bir meslek haline gelmesine ve binnetice hayvan
cılığın gerek kemiyet, gerekse keyfiyet bakımından inkişafına, artan et istihlâkini karşılamak 
üzere iptidai madde istihsalini teşvike matuftur. 

b) Tesis olunan et kombinalarında en son teknik icaplara ve hijyen kaidelerine göre yapılan 
kesimler neticesinde bir taraftan, hayvanlardan elde edilen her türlü tâli maddenin en mütekâmil 
şartlar dâhilinde kıymetlendirilmesi mümkün olmakta ve memlekette et buhranının hissedildiği 
kış aylarına tahsis edilmek üzere et stoku yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, canlı hayvanın müstahsil mm takalarda kesilerek et olarak müstehlik şehirlere 
nakli suretiyle zayiat, fire ve yemden tasarruf sağlandıktan başka nakliye kolaylığı da temin 
olunmaktadır. 

c) Kurumun tatbik ettiği satış ve satış fiyatı politikası ise; toplu et istihlâk eden ordu birlik
leri ile hususi ve resmî teşekküllerin et ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle piyasanın yükünü hafif
letmeyi ve canlı hayvan ve et piyasasında, anormal fiyat temevvüçlerine meydan vermiyecek şe
kilde istihlâk piyasasını tanzim etmeyi, Hükümet çe tesbit edilen fiyatlar üzerinden toptan ve pera
kende satışlarda bulunmak suretiyle fiyat artışlarının müstehlike intikalini önlemeyi istihdaf et
mektedir. 

Et ve Balık Kurumunun 1958 yılı mubayaa, satış faaliyeti, stok ve bağlantı durumları ve 
istanbul Canlı Hayvan Borsasının canlı hayvan fiyatları ile Ankara, İstanbul, Konya ve Erzu
rum'daki et satış fiyatları ve 1958 yılında Kurum işletmelerinde istihsal olunan etin beher ki
losuna isabet eden işletme masraflarım jrösterir cetveller ilişiktir. 

Soğuk depoculuk 
Et ve Balık Kurumu soğuk depoculuk faaliyetini; bir taraftan et politikasını tahakkuk et

tirilebilecek ve diğer taraftan da balık istihsalinin inkişafını mümkün kılacak şekilde ayar
lamaktan ve depoculuk faaliyeti neticesinde hususi teşebbüsün diğer gıda maddelerini bol mev
simlerde stok etmesi sağlanmakta ve binnetice iç piyasalarla bir fiyat istikrarının teessüsü 
mümkün olmaktadır. 

Ayrıca, depolarda istihsal olunan buz ile balıkçıların ve diğer maddelerin istihsal ve satışını 
deminde eden müteşebbislerin ihtiyaçları karşılanmış bulunmaktadır. 

Balıkçılık işleri . 
Kurum; balıkçılığın kalkınması ve istihsalin inkişafı maksadiyle bir taraftan deniz ve gölle

rimizde ilmî ve tatbiki araştırmalar yapmakla beraber diğer taraftan da balıkçılara lüzumlu 
istihsal vasıtalarını temin etmekte ve istihsalini değerlendirmektedir. 

Kurumun İstanbul'da tesis ettiği Balıkçılık Araştırma Merkezi ile finanse ettiği istanbul Üniver
sitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından memlekotın deniz ve gölleri, balıkçılık bakımından etücl 
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edilmiş, en rantabl balık avcılığının metotları ve zamanları tesbit olunmuş ve Almanya'dan getirt
tirilmiş bulunan gemilerle tecrübî balıkçılık yapılmış ve elde edilen neticeler müstakilin istifadesi
ne arz olunmuştur. 

Diğer taraftan balık müstahsilinin muhtaç bulunduğu ağ, iplik, kanca, mantar, deniz motoru 
gibi malzeme temin olunarak müsait şartlar altında tevzi edilmiştir. Bu arada Sümerbank Umum 
Müdürlüğü ile anlaşmaya varılarak balıkçılık için dâhilde ağ ipliği imaline başlanmış ve İstanbul'da 

tesis edilen Ağ Fabrikasında da bu ipliklerin ağ haline getirilmesi imkânı temin olunmuş ve balık 
müstahsilinin ağ ihtiyacının % 60 ı bu şekilde sağlanmıştır. 

Yatırirn. programlarına göre tahakkuk ettirilen işler meyanmda bulunan Soğuk Depo tesisleri ile; 
soğuk tertibatlı kamyon ve gemiler, balık istihsalinin kıymctlendirilmesinin temini bakımından is
tihsali teşvik etmiştir. Ayrıca Trabzon'da tesis olunan Balık Yağı ve Unu Fabrikası, Beyşehir'de ku
rulan Balık Unu Fabrikası, yenmiyen balıkların ve balık artıklarının kıymetlendirilmesini mümkün 
kılmakta ve memlekete yeni bir döviz menbaı temin etmektedir 

Kurum fazla istihsal halinde balık pivasasma alıcı olarak girmekte ve fiyatların düşmesini önli-
yerek satmaldığı balıkları dâhilde ve hariçte satmaktadır. Memleket dâhilinde balık istihsalinin artı
rılması ve balık yemiyen halka balığı sevdirmek için de askerî birliklere haftada bir defa balık ye
dirilmesi hususunda Millî Müdafaa Vekâleti ile mutabakata varmış ve bu işin tatbikatına 1954 yılın
dan beri devam edilegelmiştir. 

1959 yılında balıkçılık sahasında geniş çapta faaliyette bulunulması hususu programlaştırılmıştır. 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN HÜKÜMLTÇE FİNANSE EDİLMEMESİ 
HAKKINDA ALINAN KARAR KARŞISINDA KURUMUN DURUMU 

Canlı hayvan fiyatları ile et fiyatları arasında bugün için devamlı bir muvazenesizlik mevcuttur. 
Kurumun zarar etmeden çalışabilmesi, et ve sakatat fiyatlarının canlı hayvan fiyatlarına muvazi 

bir şekilde ayarlanabilmesine ve canlı hayvan fiyat artışlarına muvazi bir artış takibedebilmesinin te
minine bağlıdır. 

PETROL OFÎSÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Ofisin faaliyeti ve diğer şirketlerle olan mukayesesi : 

Akar yakıt ithal, iddihar, tevzi ve satış işlerini tanzim etmek, bu işlerin icabettirdiği her türlü te
sisleri vücuda getirmek, bilhassa Millî Müdafaa ve halk ihtiyaçlarını karşılamak gibi hizmetler Ofi
sin başlıca faaliyetini teşkil eylemektedir. 

Mevcut depolar ve kapasiteleri : 

Memleketle mevcut alkar yakıt depolarının kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir: 
Akar yakıt depolarının kapasiteleri (M3 olarak)' 

Ofis M. Oil 'Shell <B.P. T.P. . Yeikûn 

184 791 142 988 32 894 16 036 11 315 = 388 024 
20 209 11 513 506 10 868 = 43 096 

14 708 = 14 708 

Ana depolar 
Talî depolar 
Ofis eliyle işletilen askerî 
d'epolar 

Umumi yeikûn 445 828 
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Umumi istihlâkin seyri : 

Memleket <a'kar yakıt ve madenî yağ istihlâkinin inkişafı ve 'bu istihlâkin karşılanması faaliye
tine Ofisin iştirak miktarı ve nispetleri aşağıda gösterilmiştir : 

Akaryakıt ve madenî yağ istihlâki (Sivil) 
(1 000 ton olarak) 

1958 
1957 dokuz aylık 

Uçak benzini : 
Umumi istihlâk • 7,9 27,1 
Ofis hissesi — — 

Benzin : 
Umumi istihlâk 
Ofis hissesi 

Gaz yağı : 
Umumi istihlâk 
Ofis hissesi 

Motorin : 
Umumi istihlak 
Ofis hissesi 

Mazut : 
Umumi istihlâk 
Ofis hissesi 

Madenî yağ : 
Umumi istihlâk 
Ofis hissesi 
Umumi istihlâk 
Ofis hissesi 
Ofis % si 

Memleket istihlâkinin artış sebeplerinden bâzıları şunlardır : 

Memleket yollarının yeni baştan yapılması, 
Makinalı ziraatin her sene artışı, 
Yeni fabrikaların memleket hizmetine girişi, 
Sanayi kollarındaki ilâveler, 
Nakil vasıtaları adedlerinin artışı, 
Elektrik istihsal ve istihlâkinin artışı, 
Askerî vasıtaların artışı, 
Akar yakıtla işleyen lokomotif ve gemilerdeki artış, 
Gaz yağının ısıtma ve aydınlatmada daha fazla kullanılması. 

Memleket kalkınmasının her safhasında akar yalat kullanılması zaruri olduğu gibî, ihtiyaçların 
en iyi şekilde karşılanmasında da akar yakıt istihlâkinin rolü büyüktür. Akar yakıt istihlâkinin de
vamlı artışı sanayi, ziraat ve ticaret sahalarında devamlı bir ilerlemenin mevcudiyetini ve umumi re
fah seviyesinin her sene artışını gösterir en bariz bir delildir. 

343,— 
117,9 

287,7 
91,9 

480,9 
201,3 

19,5 
19,5 

57,9 
23,4 

1 202,4 
459,5 
38,21 

263,9 
92,1 

199,2 
58,6 

349,4 
133,3 

13,5 
13,5 

53,6 
17,4 

906,8 
315,0 
34,73 
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Ofise verilmesi düşünülen veçhe 

Ofisin kuruluşundaki muvakkattik vasfının bertaraf edilerek daimî bir bünyeye sahip kılınması 
maksadiyle 1950 yılından beri yapılagelen çalışmalar henüz neticelenmemiştir. 

Bu müesseseye ya bir İktisadi Devlet Teşekkülü, yahut da bir anonim şirketi halinde taazzuv 
etmesi lâzımdır. 

Bütçe . 

Ticaret Vekâletinin bünyesini alâkadar eden (yatırımlar dâhil) fasıl ve maddelerde 5 259 565 
liralık bir fazlalık mevcuttur. • 

Bu fazlalığın fasıl ve maddelere ait duraınu ile mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir: 

M. Lira 

201 12 3 262 950 Dış kollarda çalışan memur maaşlarına tatbik edilecek yeni kur farla olarak 

202 12 305 650 Dış kollarda çalışan hizmetliler ücretlerine tatbik edilecek yeni kur farkı ola
rak 

203 I I 6 875 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 1958 bütçesiyle 12 aydan eksik olarak alman 
kadro ücretlerinin 12 aya iblâğından husule gelmiştir. 

203 12 20 790 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 1958 bütçesiyle 12 aydan eksik olarak alı
nan kadro ücretlerinin 12 aya iblâğ edilmiş olmasından. 

206 12 11 000 Vilâyetler ve ecnebi memleketler memurları çocuk zammı : Dış kollarda çalışan 
memurlara ödenecek çocuk zammının yeni kur farkı olarak. 

22 1 000 Vilâyetler ve ecnebi memleketler memurları doğum yardımı : Dış kollarda 
yapılacak doğum yardımı ödemelerinin kur farkı olarak. 

32 8 000 Ecnebi memleketler memurları ölüm yardımı : Dış memleketlerde, vukubula-
cak ölümlerden dolayı yapılacak ödemelerde kur farkı olarak. 

301 10 
20 
30 
40 
50 
60 

5 000 Kırtasiye 
1 000 Döşeme 
İ 000 Demirbaş 
2 500 öteberi 

500 Aydınlatma 
2 500 Isıtma 

) 

[ Bu maddelerin fiyat artmalarından mütevel
li lit fazlalık. 

302 10 
20 
30 
40 
50 
fil s 

4 500 Vilâyetler kırtasiyt 
500 

1 000 
2 500 
1 000 
2 500 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bu madde fiyatlarının artmış olmasından faz
lalık husule gelmiştir. 

307 10 
20 
30 

I 000 
10 000 

Daimi vazife harcırahı ] 
Muvakkat 

35 000 Müfettiş 
j* Vasıta ücretlerinin arttırılmış olmasından. 
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,r- nnn i-, , ı ı̂ İ Ku* farkı ile vasıta ücretlerinin artırılmış 40 45 000 Ecnebi memleketler » ,> . , ^ K olmasından. 

1 000 Merkez tedavi Vasıta ücretlerinin artmış olmasından. 

6 000 Vilâyetler ve ecnebi meni- / „ . , „ , . , ; , , ,. ., . ' V Yem kur farkından dolayı. leketler tedavi masrafı ) 

1 500 Vekâlet otomobili işletme ] 
masrafı j 

1 000 Vekâlet otomobili onarma j 

^ ~™ , r •, . n r Fiyat tereffünden mütevellit. 
1 000 Merkez taşıt işletme mas- [ 

rafı j 
500 Merkez taşıt onarma mas- | 

rafı J 

310 91-99 581 000 Ticaret ateşelikleri harcı- { Vasıta ücretlerinin artmış olması ve yeni kur 
rah ve idare masrafları $ farkı dolayısiyle. 

422 20 000 Pamuk işleri standardizas- Tr , . . . , . . . , -, 
. „ V Vasıta ücretlerinin artmış olmasından. 

yonu umumim asraflan 

448 50 000 6696 sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon reis ve âza ücretleri 
ve yapılacak hizmet karşılığı. 

451 10 10 000 Satmalma ve abone 

308 

309 

11 

12 

11 

12 

21 

22 

20 ^ ™„ ^ , , . \- Fiyat tereffüü dolayısiyle. 
5 000 Başka her çeşit masraflar 

452 7 300 4489 sayılı Kanuna göre ecnebi memleektlere gönderilenlerin harcırah ve diğer 
masraflarının kur farkından tahassul etmiştir. 

453 10 35 500 Kurum ve derneklere ka- T̂  „ , , , y Kur farkı olarak turna payı. 

453 20 8o 000 Kongre ve konferanslara XT , . , , , ., . . , , . . , , , , . , Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması ve iştirak edeceklerin harcı- > . ., , , . , . I kur farkı olarak. rahları 
j 

*rr> ^ „™ ^™ ™ -i ) Transfer edilecek sergi masraflarının kur 
458 10 600 000 Dış sergiler S . , 
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P. M. Lira 

501 5 000 Geçen yıl borçları DÎŞ tediyeler için kur farkı olarak 
502 10 7 000 istanbul ihracat Baş Kontrolörlüğünün işgali altında bulunan binanın ta

hakkuk etmiş olan kira borcundan. 

YATIRIMLAR 

751 70 000 ölçüler teşkilâtı için satın alınacak üç aded kontor etelânu için. 
751 nci fasla ilâvesi zaruri görülmektedir. 

Keyfiyet Bütçe Encümeninin yüksek takdirlerine saygıyla arz olunur. 

Eskişehir Mebusu istanbul Mebusu İstanbul Mebusu Kırşehir Mebusu 
Muhtar Başkurt Muhlis Erdener Mtğırdıç §ellefyan Fasıl Yalçın 

Nevşehir Mebusu 
Necmeddin önder 



F. M. Tahsisatın nev'i 

Ticaret Vekaleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
L i ra 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 
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yılı için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısmı yekûnu 12 000 12 000 12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 934 000 1 934 000 1 934 000 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar maaşı 2 000 000 5 262 950 5 262 950 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 3 934 002 7 196 952 7 196 952 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 250 000 250 000 250 000 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki hizmetliler ücreti 217 000 522 650 522 650 

Fasıl yekûnu 467 000 772 650 772 650 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 84 500 91 375 91 375 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 807 110 827 900 827 900 

Fasü yekûnu 891 610 919 275 919 275 



318 Ticaret Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

I I ~ Başka haklar 
206 4178 ve 5498 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memıırlaıı çocuk zam 
i l l i 

12 Vilâyetler ve ecne'bi memleket
lerdeki memurlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dım] 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleket 
ferdeki memurlar doğum yar
dımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar ölüm yar
dımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

32 000 

30 000 

2 500 

2 000 

2 500 

2 000 
1 

32 
41 
2 

000 
000 
500 

3 000 

2 500 

10 000 
1 

32 000 

41 000 

2 500 

3 000 

2 500 

10 000 
1 

71 001 91 001 91 001 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa 
yıl? Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü-
Kaîaî/i 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

İkinci kısım vekûnu 

1 500 1 500 1 500 

145 000 
2 100 

5 512 213 

145 000 
2 100 

9 128 478 

145 000 
2 100 

9 128 478 



F. 

301 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ticaret Vekâleti 

Tahsisatın ııev'i 

Üçüncü kısım - Yönetin t 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasive 
Döşeme 
Demirbaş 
ö teb e ri mas raf lan 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
y 111 

tahsisatı 
Lira 

20 000. 
3 000 
3 000 
7 500 
2 500 
5 000 

41 000 

7 ÖOO 
3 500 
3 000 
7 500 
7 500 

10 000 

39 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

^5 000 
4 000 
4 000 

10 000 
3 000 
7 500 

53 500 

12 000 
4 000 
4 000 

10 000 
8 500 

12 500 

51 000 
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için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
4 000 
4 000 

10 000 
3 000 
7 500 

53 500 

12 000 
4 000 
4 000 

10 000 
8 500 

12 500 

51 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
U Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

20 000 

40 000 

30 000 

40 000 

30 000 

40 000 

21 
22 

305 

306 

leri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilayetler kira bedeli 

Giyecekler 

22 500 
35 000 
30 000 

127 500 

125 000 

16 500 

22 500 
35 000 
30 000 

127 500 

150 000 

İ6 500 

22 500 
35 000 
30 000 

127 500 

150 000 

16 500 



—, 

F. 

307 

308 

320 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 

11 
12 

_ Ticaret Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketler 

1958 
Y ı l ı 

•tahsisatı 
Lira 

10 000 
60 000 

140 000 
15 000 

25 000 

250 000 

8 000 

5 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen ] 
Lira 

14 000 
70 000 

175 000 
60 000 

25 000 

344 000 

9 000 

11 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

14 000 
70 000 

175 000 
60 000 

25 000 

344 000 

9 000 

11 000 

Fasıl yekûnu 13 000 20 000 20 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme maş

ları 3 000 4 500 4 500 
12 Vekâlet otomobili onarma 

masrafları 2 000 3 000 3 000 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 2 000 3 000 3 000 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları ^ 1 000 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 8 000 12 000 12 000 

310 Ticaret ataşelikleri masrafları 
10 Kırtasiye 10 000 32 000 32 000 
20 Döşeme 6 000 19 000 19 000 
30 Demirbaş 6 000 19 000 19 000 
40 öteberi masrafları 43 000 138 000 138 000 
50 Aydınlatma 6 000 19 000 19 000 
60 Isıtma 7 000 22 000 22 000 
70 Posta, telgraf ve telefon mas- U4H1 

rafları 35 000 119 000 119 000 
80 Kira bedeli 100 000 240 000 240 000 
90 Ziyafet masrafları 20 000 32 000 32 000 



F. M. 

91 
92 
99 

Ticaret Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Basılı kâğıt ve defterler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

90 000 
20 000 
4 000 

347 000 

987 000 
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1959 yılı için 

Hülmmetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

220 000 
60 000 
8 000 

928 000 

1 732 500 

220 000 
60 000 
8 000 

928 000 

1 732 500 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
408 6224 sayılı Kanunun 8 nci 

maddesine göre yapılacak öde
meler 

418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 

422 Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masrafları 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon reis ve azalarına 
verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

15 000 

25 200 

10 000 

330 000 

0 

20 000 
15 000 

35 000 

15 000 

25 200 

10 000 

350 000 

50 000 

30 000 
20 000 

50 000 

15 000 

25 200 

10 000 

350 000 

50 000 

30 000 
20 000 

50 000 

3 000 10 300 10 300 



623 Ticaret Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

talısisati 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

458 Sergi masrafları 
10 îştirak edilecek dış sergiler 
20 Ecnebi memleketlerdeki açıla

cak numune meşherleri 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

17 500 

40 000 

57 500 

300 000 

1 

300 001 

56 000 

125 000 

181 000 

900 000 

1 

900 001 

56 000 

125 000 

181 000 

900 000 

1 

900 001 

775 701 1 591 501 1 591 501 

Beşinci kısım- - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yıllan borçları 
20 1928-1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

10 000 15 000 15 000 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

12 000 
1 

12 001 

27 001 

12 000 
1 

12 001 

27 001 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kışını yekûnu 
ikinci kısıra yekûnu 
'Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kışını yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
5 512 213 

987 000 
775 701 
15 500 

7 302 414 

12 000 
9 128 478 
1 732 500 
1 591 501 

27 001 

12 491 480 

12 000 
9 128 478 
1 732 500 
1 591 501 

27 001 

12 491 480 



Ticaret Vekâleti — 323 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar 
lan makina, alet ve malzeme 
nin onarımı 1 250 1 250 1 250 
n - Satmalına, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar 
lan için satınalmacak makina 
ve alet ve malzemeler 5 000 75 000 75 000 

Yatırımlar yekûnu 6 250 76 250 76 250 





30 - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti 



Rapor 

16.1.1959 

Muhterem Bütçe Encümeni Eeisliğine 

Tarafımızdan tetkik olunan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletiyle Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1959 senesi bütçelerinden Sıhhat Vekâletine aidolanı 1958 yılı bütçesine naza
ran 65 637 639 lira ilkesiyle 253 859 684 liraya ulaşmıştır. 

1950 senesinde 60 615 522 liradan ibaret olan Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti bütçesinden 
% 351 fazlalık gösteren bugünkü hali; Hükümetlerimizin sağlık dâvasında devamlı ve ilerleyici bir 
şekilde gayeye ulaşmak azmiyle ne derece büyük mesailer sarf ettiğinin bariz bir delilidir. 

Bu hal şayanı memnuniyet ve takdir olmakla beraber bu mevzuda ulaşılan nokta ile ulaşılması 
istenilen nokta arasındaki mesafe de henüz kapanmış değildir. 

Tahsisatın hizmetlere göre dağılış tarzı fasılla rm tetkikinden anlaşılabilir. Biz bu fasılların ya
yılma şekli üzerindeki kanaatlerimizi ifade tedelim. 

Bu sene verilen 65 637 639 liralık tahsisat fazlasının kanunlarımızın emrettiği memur aylık ve 
ücretlerindeki normal artmaya, korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar için teşkil edilen fona iştirak 
hissesine, hastaneler, d*oğum ve çocuk bakımevleri ve sağlık merkezleri umumi masraflarına, dünya 
sağlık teşkilâtı katılma payına verilmiş ve diğer hizmetlere muayyen nispetler dâhilinde dağıtılmış 
bulunduğu görülmektedir ki, bu hususlar da fasıl ve maddelerinde tetkik ve tesbit buyurulabilir. 

Vekâletin bu bütçe çerçevesi içinde bu yıl yeniden ele almak ve tahakkuk ettirmek istediği hiz
metleri kısaca Yükstek Komisyonununa arz eylemekte fayda mülâhaza ettik. 

Şöyle ki : 
Vekâlet Lepra mücadelesine esas teşkil etmek üzere dispanserler, yeniden üç verem mücadele 

dispanseriyle röntgen cihazı ve kurs görmüş mütehassıs tabibi bulunan kaza sağlık merkezlerinde 
vilâyet dispanserlerine muadil 30 verem mücadele istasyonu, 6 vilâyet merkezinde, 6 ana ve çocuk 
sağlığı merkeziyle 63 köyde ana ve çocuk sağlığı istasyonu, yeniden 380 verem, 200 umumi Devlet 
yatağı, 180 sağlık merkezleri yatağı tesisi; mevcut müesseselere 120 verem, 300 umumi Devlet 
yatağı ilâvesi, 6283 sayılı hemşireler Kanunu gereğince 250 hemşire yardımcısı namzedi kadrosu, 
yeniden 50 şer kadrolu 3 köy ebe okulu, 50 kadrolu bir yatılı ebe yurdu tesisi; tabip, eczacı ve 
diş hekimi yetiştirilmek üzere yeniden 100 burs ihdası, nakil vasıtası bulunmayan sağlık mer
kezleri için 30 aded motorlu vasıta alınması, ayrıca Eylül 1959 da İstanbul'da beynelmilel 15 nci 
verem konferansının açılması gibi muhtelif hizmetler görülecektir. 

Aylıklar : 
Bu fasla birkaç seneden beri konulan tahsisattan 10 000 000 liraya yakın bir# meblâğın sarf 

edilmiyerek tahsisatın iptali gibi bir vaziyetle karşılaşıldığı görülür. Bize verilen cetvelin tetki
kinden anlıyoruz ki iptal keyfiyeti doktor ve diğer sağlık personeli kadrolarının yerlerinin dol-
durulmamasmdan ileri gelmektedir. 

Halen % 18,38 nispetinde sağlık personeli kadrosunun açık oluşu, üzerinde durmayı icabetti-
ren bir keyfiyettir. Yalnız şu kadarının burada kaydedelim ki bu münhallere rağmen hizmetle
rin aksamaması için mevcut personelin âzamiye varan feragatli ve vefalı gayretlerini takdirle 
anmak bizim için ifası zaruri ve zevkli bir vazife olacaktır. 

Sağlık teşkilâtımızın (mütehassıs tabip, tabip, diş tabibi eczacı ve kimyager) gibi kadrolarında 
692 rakamına ulaşan küçümsenmiyecek bir boşluk vardır. Bugün geçen seneye nazaran münhal-
lerde bir azalma mevcut isede halen münhal olan bu kadroların büyük bir yekûnu koruyucu he
kimlik sahasiyle alâkalıdır. 
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Hemşire, ebe, hastabakıcı gibi personelde de ihmali caiz görülmiyecek miktarda açıklık mev

cuttur. Bu açıklıkların sebepleri üzerinde yüksek müsamahanızla biraz durmak istiyoruz : 
Hayat seviyesi yüksek olan yerlerde kazanç imkânlarının da fazlalığı, İktisadi Devlet Teşek

külleriyle hususi sektörde iş bulmanın kolaylaşması ve asistanlık için daha müsait imkânların 
temin edilmiş bulunması keyfiyetleri muvacehesinde büyük bir feragat istiyen ve yorucu olma
sına rağmen diğer sahalara nazaran daha az maddi imkânlar sağlıyan koruyucu hekimliğe asla 
rağbet edilmemektedir. 

Sağlık dâvasının ana temeli koruyucu tababet olduğuna bu aslî vazifenin duraklamaması için 
koruyucu hekimliğin maddeten ve manen cazip bir hale getirilmesi zarureti karşısındayız. Rapor
törler olarak bu hususta hazırlıklarına muttali olduğumuz kanunların biran önce Meclise getirilme
sini candan arzu etmekteyiz. 

Ancak koruyucu hekimlik sahasının cazip kılınabilmesi sayesindedir ki, bugün ıztırabmı çekti
ğimiz münhallerin doldurulması ve hizmetlerin aksamaması temin edilecektir. 

Yurdumuzda mevcut yataklı sıhhi müesseselerin adedleri muntazam bir tempo ile artırılmakta 
ve buralardaki ayakta ve yatakta tedavi hizmetlerinde de mühim gelişmeler kaydedilmektedir. 

1955 malî yılında Devlet numune hastahanelerîyle diğer bâzı yataklı müesseselerde tatbikine baş
lanan mütedavil sermaye sisteminden faideli neticeler elde edilmiştir. Sistemin ihdası zamanında 
günün şartlarına göre ve ilk defa tatbik olunacak bir sistem olması itibariyle biraz kaydı ihtiyati 
ile hareket etmek endişesi ile hazırlanmış bulunan kanunun ve buna müzeyyel talimatnamenin bah
şettiği imkânlar, sistemin fevkalâde inkişafı karşısında bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyecek 
hale gelmiştir. Bu bakımdan mezkûr sistemin bugünün imkân ve şartlarına ve memleket realitelerine 
daha uygun bir tarzda tatbik ve inkişafını temin gayesiyle mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ve 
yeni bir kanun ve talimatname hazırlanmasında büyük bir zaruret mevcuttur. , Böylelikle yataklı 
sıhhi müesseselerdeki ücretli hasta bakımı daha mütekâmil bir hale kalbolunacak ve bu tesislerden 
alman neticeler de o nispette yüz güldürücü olacaktır. 

Sağlık merkezleri vekâletin aldığı bir prensip karariyle her kazada tesisine çalışılan ve koruyu
cu ve iyi edici hekimlik hizmetlerini sinesinde toplıyan müesseseler halinde çalışmaktadırlar. Bu 
müesselerin gelişmelerinde son yıllar zarfında çok büyük terakkiler kaydolunmuştur. 

Vekâlet çalışmalarına ait mâruzâtımıza gelince : 
Bugünkü şartlar altında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin millî sağlığı korumak vazi-

.fesini omuzlarında taşıyan personelin- feragatli çalışmaları, vekâlet bütçesinin her sene gösterdiği 
artışlar ve hizmete giren yeni sağlık tesisleri; yapılabilecek hizmetlerin azamisinin, imkânların ver
diği nispette yapıldığına bizi inandırmış bulunuyor. 

Böyle olmakla beraber koruyucu tababet hususunda mahsus bir ilerleme görülmemekte olduğunu 
müşahede etmekle teessür duyduğumuzu burada ifade etmekten vareste kalamayız. Sağlık personeli 
nin artırılmasında ciddî gayret sarf edilmesi lâzımgeldiğine temenniler bahsinde işaret olunacaktır. 
Bununla beraber feragatli mesaiye dayanılarak sıhhi tesislerimiz ve bu tesislerdeki yatak adedlerinin 
hayli artmış bulunduğunu teşekkürle kaydetmek yerinde olur. Bu artışı aşağıda tesbit ettiğimiz şe
kilde yüksek görüşünüze sunuyoruz: 

Devlet hastaneleri Verem hastaneleri Doğumevleü Sağlık merkezleri 
Müessese Yatak Müessese Yatak Müessese Yatak Müessese f Yatak 

Senesi adedi adedi adedi adedi adedi adedi adedi adedi 

1942 16 4 440 1 260 11 285 3 30 
1949 39 6 899 7 1 097 16 710 16 160 
1958 96 16 695 69 9 000 19 2 250 241 3 410 

Bu tablo bize gösteriyor ki, sıhhi tesislerdeki artış memnuniyet vericidir. Şu kanaatteyiz ki, ya
tak adedimizi kısa zamanda asgari 100 000 sayıya yükseltmek için çalışmak lâzımdır. 



Sâri ve salgın hastalıklar mücadelesinin muntazaman ve oldukça başarılı olarak devam etmekte 
olduğu görülmüştür. 

Burada mücavir memleketler ve hariçten yurda girmesi melhuz veba, kolera vesaire gibi beynel
milel ihbari mecburi ve tedabiri icabeden salgın hastalıklara karşı Vekâletçe müteyakkız bulunuldu* 
ğu ve hudutlarda derhal icabeden tedbirlerin alındığı ve bu sebeple de 1958 yılında hariçten bu ka
bil hastalıkların yurdumuza hiç girmemiş olduğu, keza, memleket dâhilinde Andemik olarak görü
len intani hastalıklarla icabi mücadele yapılmakla beraber tifo, kızamık, difteri ve boğmaca gibi bâzı 
hastalıklarda zaman zaman mahallî ve mevziî salgınlar görüldüğü ve fakat hastalıklara karşı da baş
ta koruyucu aşı tatbikatı ve saire olmak üzere lâzımgelen tedabir alınmakla yayılmalarına meydan 
verilmemek üzere çalışıldığı, hülâsa; yaptığımız tetkiklerde sâri hastalıkların mûtat ve normalin hari
cinde olmadığı ve elde bulunan bütün imkânlardan istifade edildiği müşahede edümiştir. 

Verem mücadelesinde seneden seneye artan bir çalışma ile devam edildiği görülmüştür. Burada 
da koruyucu B. C. G. aşısının memlekette tamamlandığı yani 19 küsur milyon vatandaşın verem ba
kımından tetkikinden geçirilerek 7,5 milyon şahsa aşı tatbik edildiği vilâyet merkezlerindeki dispan
ser sayısının 65 e çıkarıldığı, önümüzdeki senelerde kazalardaki sağlık merkezlerinde dispanser 
çalışmalarının takarrür ettiği, keza; yatak adedinin 9 000 olduğu ve önümüzdeki senede bunun 
9 500 e çıkarılacağı ve yine memnuniyetle müşahede edildiğine yukarda arz edilen hususlar ve 
çalışmalar, neticesi verem ölümlerinde de seneden seneye bir azalma müşahede edildiği görülmüş
tür. 

Frengi mücadelesinde mûtat şekilde muntazaman devam edilmekle beraber hazırlanan yeni bir 
talimatname ile frengililerin kısa bir zamanda tedavilerinin sağlandığı görülmüş ve memlekette 
frengili nispetinin 10 sene evvel % 0,57 iken bugün % 0,19 a düşürüldüğü memnuniyetle görül
müştür. Kezai; cüzzamm en kesif olduğu Doğu vilâyetlerimizden üçünde bu sene birer dispanser 
tesis edileceği ve personelinin şimdiden yetiştirileceği öğrenilmiştir. Yalnız yaptığımız tetkiklerde 
mevcut cüzam yataklarının hiçbir suretle kâfi gelmediği görülmüş ve bu hususu temin gayesiyle 
cüzamın kesif olduğu mmtakada bu sene modern leprazoryomun kurulmasının zaruri ve çok yerin
de olacağını teklif ederiz. 

Trahom mücadelesinin de semereli bir şekilde çalıştığı ve Dünya Sağlık Teşkilâtından eksper
ler getirilerek yeni bir rehber proje hazırlandığı ye buna göre geçen sene 2 vilâyetimizde ve bu 
sene de iki vilâyette daha tatbikata geçildiği, bu suretle bu projenin bir porgram dâhilinde bütün 
mücadele mmtakalarma teşmil edileceği öğrenilmiş ve iki vilâyetimizde ilk rehber tatbikatının 
memnuniyet verici olduğu müşahede edilmiştir. 

Trahom nispetinde son on sene zarfında muayene edilenlere göre trahom nispeti % 46 dan 
% 10 a düşürülmekle beraber daha iyi bir netice elde edebilmek için bu faaliyete bu şekilde daha 
bir müddet devam edilmesi icabetmektedir, 

Âna ve çocuk sağlığı : 
Ana ve çocuk sağlığı mevzuunda ve bunun inkişafında v.ekâletin uğraşmakta olduğu görül

mektedir.' 
Burada evvelâ Ankara'da tesis edilen tekâmül merkezinden başka sekiz vilâyet merkezinde ana 

ve çocuk sağlığı merkezi faaliyete geçirilmiş bulunduğu ve önümüzdeki senede 6 merkezin daha 
faaliyete geçirileceği öğrenilmiştir. 

Çok mühim hizmetler görecek olan bu merkezlerin inkişafı hiç şüphesiz çocuk sağlığı ve korun
ması üzerinde pek faideli olacak ve dolayısiyle de çocuk ölümünün medeni memleketler seviyesine' 
düşeceği muhakkaktır. 

Vekâletin çocuk sağlığı mevzuu üzerinde ciddiyetle durması ehemmiyetle tavsiyeye şayandır. 
Bef ik Saydam Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin kuruluşu gününden beri birçok hastalıklarımızın 

vaktinde önlenmesine medar feragatli ve verimli çalışmasının burada takdir ve şükranla anmak iste
riz. Bu müessesenin her sene hazırladığı serom ve aşıların memleket ihtiyacını karşılamakta gös
terdiği büyük hizmet ve yapmış olduğu tahlillerldeki memnuniyet verici isabet büyük bir yekûna baliğ 
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olmaktadır. Burada çalışan bütün personeli huzurunuzda minnet ve şükranla anmayı bir vecibe 
addederiz. 

Vekâletin koruyucu hekimlik sahasındaki faaliyetine yeni bir hız vermek için memleketimizde de 
yabancı memleketlerde olduğu gibi mütehassıs koruyucu hekim yetiştirilmesi ve ana - çocuk sağlığı, 
ruh sağlığı, epidemiyoloji, halkın beslenmesi gibi sosyal mevzularda etüd ve ilmî araştırmalar ya
pılması muhakkak lüzumludur. Bu büyük ihtiyaç ve lüzumu takdir eden Hükümetin Hıfzıssıhha 
Okulunu yeniden teşkilâtlandırmasına karar vermesini tebrikler ile karşılamayı bir vazife biliriz. 

Bu hususta hazırlanan kanun lâyihası Hükümet tarafından Büyük Millet Meclisine sunulmuş, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeninde müzakere ve Halk Sağlığı Akademisi Kanunu adiyle tadi-
len kabul edilerek Bütçe Encümenine havale edilmiştir. Lâyihannı bir an evvel kanuniyet kesbet-
mesini zaruri görmekteyiz. 

Bu kanun lâyihası Meclise sevk edilmekle beraber okulda tedrisata ve ilmî etüdlene de başlanmış
tır. Halen hekimler için Avrupa ve Amerika Hıfzıssıhha okulları programlarına muadil bir prog
ram ile tedrisat yapan sekiz aylık bir kurs devam halindedir. Geçen yıl milletlerarası mahiyet arz 
eden ilmî etüdler yapılmış ve bunların bir kısmı bu yıl da devam etmektedir. 

Bir zamanlar memleketin çok mühim problemlerinden biri olan ve yurdun umumi hayatını sekteye 
uğrtacak derecededir âfet halinde bulunan sıtma, memnuniyetle işaret edelim ki, daha 1956 senesi son
larında tamamen asgari hadde indirilmiş ve kontrol altına alınmıştır. 

1925 senesinde başlıyan ve sistemli bir şekilde yapılan mücadele ile memleketimizde bugün sıtma 
azalmış ve Sıtma Mücadele Teşkilâtı muvaffak olmuş bir teşkilât olarak takdire şayan görülmüştür. 

Sıtmayı tamamen yok etmek üzere Ünicef'iu muazzam malzeme yardımiyle 1957 den itibaren 
girişilen eradikasyon programının tatbikatına 1958 de de devam edilmiş ve büyük ilerlemeler kay
dedilmiştir. Bu cümleden olmak üzere eradikasyon kampanyasından alınan neticelere göre bâzı böl
gelerde eradikasyona çok yaklaşılmış olduğu gibi, bir kısım bölgelerde ise katî neticenin 1-3 se-ıe 
sonra elde'edilebileceği anlaşılmaktadır. ^ 

Normal sıtma mücadele sisteminden tamamen ayrı usullerle tatbik edilmekte olup sıtma eradi
kasyon programının tatbikatını kolaylaştıracak hükümde bâzı kadroları derpiş eden kanun tasarısı 
da halen Büyük Millet Meclisi Sıhhat Encümeninde müzakeresine başlanma olup yakında huzuru
nuza da gelecektir. Bu tasarının tahakkuku halinde 3 - 5 sene gibi kısa bir zaman sonra yurdumuzda 
sıtma mevzuu diye bir problem kalmıyacak ve g;enişliyen teşkilâtta çalışan personelin diğer sağlık 
hizmetlerinde istihdamı yoluna gidilecek, aynı zamanda senelik bütçelerle alman tahsisat tamamen 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

Koruyucu hekimlik hizmetlerinin hüsnü suretle ifasında halkın \ bulaşıcı ve salgm hastalıklarla 
bunların bulaşma yolları hakkında bilgi sahibi elmasında büyük faydalar melhuzdur. Bu lüzum ve 
zarureti göz önüne alan Sıhhat Vekâleti bu şubeye geniş mikyasta önem vermiştir. 

Halkın sağlık eğitimi, sıhhi afişler, filim gösterileri, sağlık müzeleri, radyo konuşmaları, konfe
ranslar vasıtasiyle temin olunmaktadır. 

Bunun dışmda tıbbi neşriyat hususunda da vekâletin faaliyetleri kayda şayan bulunmuştur. 
Bu mevzuda mecmua çıkarılmakta, makaleler yazılmakta ve yabancı neşriyata abone olunmaktadır. 

Yurdumuzdaki eczane durumuna gelince : 
Halen üç vilâyetimizde ve 300 den fazla kaza merkezimizde eczane yoktur. Ayrıca birçok devlet 

hastanelernin eczacı kadroları münhal bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, orduda da kendisini ehemmiyetli 
bir şekilde hissettirmektedir. Etibbada olduğu gibi eczacılar da büyük şehirlerde tekasüf etmiş bulu
nuyor. Yurdun sağlığında hekimin yanında varifesi olan bu meslek mensuplarının çoğalması için 
ciddi tedbirlere tevessül olunmalıdır. Eczacı adedinin çoğaltûması için halen kifayetsiz olan oku
lun genişletilmesi, yeni tesis olunan üniversitelerde eczacı fakültelerinin kurulmasına Sağlık Vekâ
letinin ciddi gayret göstermesi bir zarurettir. 

îlâç mevzuuna gelince : 
Son yıllar zarfında memleketimizde yerli ilâç sanayiinin süratle inkişafı, Hükümetimizin takibet-

tiği başarılı sanayileşme politikasının müspet nletieelerindendir. 
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Nitekim 1949 da yurtta kullanılan müstahzarların % 59 u ithal malı ile, bugün bu nispet % 17 ye 
inmiştir. Yurdumuzda gerek ecnebi sermaye ile ve gerekse (Vekâletçe kendilerine kredi temin olu
nan) yerli teşebbüslerle açılan yeni fabrikalar da tam randımanla faaliyete geçtiklerinde bu nispet 
çok daha azalacaktır. Memleketimizin ekonomik inkişaflarına muvazi olarak her yıl yurda ithal ve 
yurtta imal edilen ilâç miktarları müterakki bir şekilde artmaktadır. 

Gerek Hükümet ve gerekse Sıhhat Vekâleti, ilâç mevzuunda mühim iki nokta üzerinde hassasiyetle 
durmaktadır. 

• 1. iktisadi sahada yurtta kaydedilen inkişaflara muvazi olarak halkın günden güne artan ilâç 
taleplerini karşılamak; 

2. Dar gelirli vatandaşlar için pahalı gelen ve hayati ehenimiyeti haiz olan ilâçları kendilerine 
daha ucuza temin etmek imkânını sağlamak. 

Bu hususlardaki sarf edilen mesainin piyasada müspet inikasları kısa zamanda görülecektir. 
Bütçe üzerindeki tetkik ve tahlillerimizi böylece arz ettikten sonra Vekâletin önümüzdeki çalış

malarında aşağıdaki temennilerimizin nazarı dikkate alınmasını rica edeceğiz; 
1. Uzun vadeli millî sağlık plânı hazırlanması, 
2. Koruyucu hekimliğe ön plânda yer verilmesi, 
3. Mütedavil sermaye sisteminin kısa zamanda zamanın realitelerine uygun bir şekilde tadili, 
4. Sağlık müesseseleri ve hizmetlerini birleştirerek personelden tasarruf sağlanması, 
5. Koruyucu hekimlik branşmdakilleri maddeten ve manen terfih ve lüzumlu kadroların Meclise 

arzı, 
6. Muhtelif müesseselerde ayın hizmetleri gören meslek mıensuplarının ücret farklarının gide

rilmesi, 
7. Sağlık merkezlerini koruyucu ve iyi edici hekimlik mevzularında motorlu vasıta, kadro ve 

malzeme bakımından takviye etmek, 
8. Sağlık hizmetlerinin bölge esası üzerinden yürütülmesi ve bölge hastaneleri kurulması. 
9. Cüzamlıların kesif bir surette bulundukları bölgede bir leprazoryum tesisi için gerekli etüd 

ve teşebbüsün yapılması. 
10. Ankara Hastanesi inkişaf sahası dâhilinde bulunan özel idareye ait bina ve arsaların satın-

alınması için lüzumlu kanunun bir an önce hazırlanarak.Meclise sevk edilmesi. 
Bütün bu izahattan sonra Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti bütçesinin bâzı fasıl ve mad

delerinde bâzı ilâve ve tenziller yapılması kanaatinde bulunduğumuzu ifade etmek isteriz. 
ŞöyleM : 
1. 202/12 nci vilâyet memurları aylıkları : 
Haleır münhal bulunan ve 5880 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince sıtma savaş memur

lukları kadrolarına yeni tâyinler yapılması mümkün olmadığından 20 lira asli maaşlı 150 aded sıt
ma savaş memuru kadrosunun (L) cetveline alınmak suretiyle bu tertipten 444 150 lira tahsisatın 
tenzili ve son yıllarda tababette kaydolunan terakkilere muvazi bir şekilde inkişaf eden halk 
sağlığı eğitimi vazifesiyle mükellef sağlık propagandası ve Tıbbî istatistik Umum Müdürlüğünün 
kadrosu bu inkişaflara cevap veremediği cihetle (L) cetvelinde yer alan 80 lira aylıklı umum mü
dür muavinliği kadrosunun (fiilî hale getirmek üzere) buradan çıkarılması. 

2. 202/12 vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
5880 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince aylıklı sıtma savaş memurları kadrolarına tâyin 

yapılmadığı, bunların yerine sıtma eradikasyon, faaliyeti dolayısiyle adedi 12 812 den 17 281 e 
çıkarılan köylerde istihdam edilmek üzere 150 lira aylık ücretli 150 aded sıtma savaş sağlık koru
yucusu, 300 lira aylıklı 10 aded laborant ile bir aded 475 lira ücretli lâboratuvar teknisiyeni 
(Adana Sıtma Enstitüsü için) kadrolarının (D) .cetveline alınması suretiyle bu tertibe 439 397 
liranın ilâvesi. 
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3. 204 ecnebi uzman ve hizmetlilerler bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Ecnebi mütehassıslar mukaveleleri gereğince kendilerine ödenmekte olan ücretlerin 1/3 ünün 

tediyede bulundukları memleketlere çıkarmak hakkına malik bulunmaktadırlar. Dolar kurunun 
282 yerine 902 kuruş olarak tesbit edilmesi üzerine ecnebi mütehassısların ücretlerinden mukave
leleri gereğince harice göndermek hakkına sahiboldukları 1/3 lerin primleri 1 Mart 1959 tarihin
den itibaren Sıhhat Vekâleti bütçesinden tediyesine zaruret vardır. Bu bakımdan bu tertibe 42 584 
lira ilâvesi; 

4. 427/70 ana ve çocuk sağlığı merkezi umumi masrafları : 
Nüfus artışında ön plânda mühim bir yer işgal eden ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin lâyi-

kiyle ifası ve önümüzdeki yıl yeniden açılacak 6 sağlık merkeziyle 63 istasyonun kira ve saire 
umumi masraflarım karşılamak üzere bu fasla 200 000 lira ilâvesi, • 

5. 428 hıfzıssıhha müesseseleri umumi masrafları : 
Ankara'da mevcut Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin yükünü tahfif ve bölge 

ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geçen senede Diyarbakır'da açılan Hıfzıssıhha müessesesiyle önü
müzdeki malî yıl zarfında Adana'da açılacak müessesenin lâboratuvar, cihaz, ve malzemesiyle diğer 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere faslın 20 nci Diyarbakır şubesine 250 000 liraya, 30 ncu Adana, şube
sine de 100 000 lira ki, ceman 350 000 liranın ilâvesine. 

6. özel kurum ve derneklere : 
Bu fasla bir kaç seneden beri müstemirren 15 000 liralık bir ödenek vaz'olunmaktadır. îçtimai 

hayatımızda vukubulan büyük inkişaflar ve kültür sahasmda kaydedilen terakkiler sayesinde 
memlekette hayır ve yardımlaşma dernekleri sayısı günden güne artmakta ve bu meyanda bilhassa 
büyük kültür merkezlerinde talebe cemiyetleri adedinde de müterakki bir tezayüt müşahede edil
mektedir. Böylelikle bir kaç sene öncesine kadar sayıları nıahdudolan bu çeşit cemiyetler, yurdun 
her tarafını saracak derecede çoğalmış bulunmaktadır. 

Gayet tabiîdir ki, sayılan günden güne artan yardımlaşma ve hayır cemiyetlerinin kendi mah
dut gelirleriyle hayatlarını idamesi çok zor bir keyfiyettir. Mezkıır cemiyetler ve talebe yurtları 
muayyen ve mahdut imkânları yanında, gayelerinin tahakkukunu sağlamak bakımından her fır
satta Hükümetin yardımlarından faydalanmak istemektedirler. 

Bu mevzuda en fazla müracaatlerin Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletine vâki olacağı gayet 
tabiîdir. Zira müşarünileyh vekâlet isminde mündemiç Sosyal Yardım unvanı bu müracaati tabiî 
olarak artırmaktadır. 

Bu hal karşısında, Sıhhat Vekâletinin mezkûr fasılda mevcut 20 000 liralık mütevazı bir öde
nekle, kendisinden beklenen hizmeti ifa edebileceğini ummamaktayız. Bu sebepler dolayısiyle 
603 ncü fasla yeniden 50 000 lira ilâvesiyle fasıl yekûnunun 70 000 ne iblâğını istiyoruz. 

7. 741/23 
Cüzzamlılann kesif bir surette bulunduğu bölgelerde bir leprazoryum tesisi : 

Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü bütçesine gelince; 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine bağlı ve mülhak bütçe ile idare edilmekte bulunan 

mezkûr umum müdürlüğün 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 29 ncu maddesi gereğince 
mükellef bulunduğu, milletlerarası seyrüsefer ve ticaret yollariyle intikâl eden beşeri ve salgın 
hastalıkları yurda sokmamak ve sokulanları da olduğu yerde söndürmek vazifesini gerek mezkûr 
kanun ve gerekse 6368, 6786, 7031 sayılı kanunlarla kabul edilmiş Milletlerarası Sağlık Nizam
namesi ve ek nizamnameler hükümleri dâhilinde mütevazı bütçesi ve mahdut kadrosu ile basan 
ile yapmaya gayret ettiği müşahede edilmiştir. 

Millî ve milletlerarası mahiyette olan mezkûr hizmetlerin ifası için başlıca limanlarımızda sa
hil sıhhiye merkezleri, sahil sıhhiye idareleri, tahaffuzhaneler, liman bakteriyoloji müessesele
riyle milletlerarası trafiğe açık Esenboğa ve Yeşilköy Hava limanlanmızda sağlık denetleme mer
kezlerine sahip bulunan bu umum müdürlüğün 1959 yılı bütçe kanunu ve mucip sebepler lâyi
hasının tetkikinde 1958 yılına nazaran mevcut 189 197 lira fazlalığın kısmen kanunun ve kısmen de 
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çeşitli hizmetlere muayyen nispette yapılan artıgdan ileri geldiği ve normal miktar ve nispette 
bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Mezkûr umum müdürlüğe ait bütçe tasarısının aynen kabulü yalnız iskenderun'da kurulmak
ta* olduğu öğrenilen ve arsa ve suyu temin edilen tahaffuzhane inşaatının biran evvel ikmali te
menniye şayan bulunmuştur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesinin raporumuzda yer almayan fasil ve maddele
rinde aynen kabulü Yüksek Komisyonun takdirlerine sunar, vâki olacak suallere şifahen mâ
ruzâtta bulunabileceğimizi hürmetlerimizle arz ederiz. 

Bolu Mebusu 
Doç, Dr. Servet Bilir 

Edirne Mebusu 
Dr. Mükerrem Sarol 

Denizli Mebusu 
Dr. A. E. Kotaca 

Maraş Mebusu 
Dr. Kemali Bay azıt 
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F. M. 

• 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzen özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

201 

204 

İkinci kısmı - Personel 
masrafları 

l - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 

3 345 300 
58 493 800 

1 875 

12 500 

3 345 300 
60 594 600 

1 875 

12 500 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 418 675 610 000 

3 345 300 
60 150 450 

1 875 

12 500 

Fasıl yekûnu 61 853 475 63 954 275 63 510 125 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 712 340 1 937 340 1 937 340 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 28 575 460 30 379 000 30 823 150 

Fasıl yekûnu 30 287 800 32 316 340 32 760 490 

610 000 

206 

11 

12 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

70 000 

1 450 000 

71 000 

1 750 000 

71 000 

1 750 000 
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1958 1959 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

301 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

7 000 

280 000 

4-000 

30 000 
55 000 

7 000 

280 000 

4 000 

30 000 
60 000 

7 000 

280 000 

4 000 

30 000 
60 000 

Fasıl yekûnu 1 896 000 2 202 000 2 202 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 4 500 9 000 9 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 

210 
217 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
N Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masraftan 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 842 600 
2 100 

• 629 900 

98 935 050 

6 000 
6 000 
8 000 

20 000 
10 000 
28 500 

78 500 

3 755 500 
2 100 

629 900 

103 479 115 

12 000 
6 000 

10 000 ' 
40 000 

- 10 000 
46 000 

124 000 

3 755 500 
2 100 

629 900 

103 479 115 

12 000 
6 000 

10 000 
40 000 
10 000 
46 000 

124 000 
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1958 1959 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 50 000 75 000 75 000 
20 Döşeme 40 000 45 000 45 000 
30 Demirbaş 50 000 62'500 62 500 
40 öteberi masrafları 50 000 75 000 75 000 
50 Aydınlatma 30 000 40 000 40 000 
00 Isıtma 100 000 176 000 176 000 

Fasıl yekûnu 320 000 473 500 473 500 

303 
304 

305 

11 

12 

21 
22 

11 
12 

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 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

35 000 

100 000 

215 000 
42 000 
50 000 

407 000 

2 000 
300 000 

302 000 

50 000 

100 000 

225 000 
42 000 
50 000 

417 000 

2 000 
500 000 

502 000 

50 000 

100 000 

225 000 
42 000 
50 000 

417 000 

2 000 
500 000 

502 000 

306 Giyecekler 20 000 35 000 35 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar

la savaş muvakkat vazife har
cırahı 

23 Trahomla savaş muvakkat va
zife harcırahı 

24 Zührevi hastalıklarla savaş 
muvakkat vazife harcırahı 

25 Sıtma ile savaş muvakkat har
cırahı 

450 000 
120 000 

350 000 

85 000 

85 000 

500 000 

650 000 
150 000 

525 000 

100 000 

100 000 

500 000 

650 000 
150 000 

525 000 

100 000 

100 000 

500 000 
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1958 1959 yüı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

26 Veremle savaş muvakkat har
cırahı ' 850 000 850 000 850 000 

:Î0 Müfettişler harcırahı 200 000 280 000 280 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 20 000 45 000 45 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 50 000 85 000 85 000 

60 Ana ve çocuk sağlığı muvak
kat harcırahı. 50 000 62 500 62 500 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu-
nuıı 49 ucu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 3 300 000 3 650 000 3 650 000 

Fasıl yekûnu 6 060 000 6 997 500 6 097 500 

K08 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

M Merkez 5 000 9 000 9 000 
12 Vilâvetler 50 000 75 000 75 000 

Fasıl yekûnu 55 000 84 000 84 000 

309 Taşıt masrafları 
11 'Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas 

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar

la savaş taşıt masraf kırı 
43 Trahomla savaş taşıt masraf 

lan 
44 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt masrafları 
45 Bıtma ile savaş taşıt masraf

ları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 
47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 

muavenet kurumları, taşıt mas 
raflaw 512 500 925 000 925 000 

2 500 

2 000 

1 000 

1 000 

150 000 

50 000 

20 000 

560 000 ' 
260 000 

3 500 

3 000 

2 000 

2 000 

250 000 

70 000 

30 000 

861 500 
300 000 

3 500 

3 000 

2 000 

2 000 

250 000 

70 000 

30 000 

861 500 
300 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene*' 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

v 

403 
405 

408 

48 

49 

50 

51 

10 

20 

Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi taşıt masrafları 
Ana ve çocuk sağlığı taşıt 
masrafları 
Sağlık propagandası taşıt mas
rafları 
Hıfzıssıhha Okulu taşıt mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 
Huzur ücretleri 
Yüksek Sağlık Şûrası azaları 
huzur ücreti 
Kodeks Komisyonu azaları hu
zur ücreti 

Pasıl yekûnu 

4 000 

22 500 

6 000 

0 

1 591 500 

8 869 000 

10*000 
* • 

10 000 

14 000 

11 250 

25 250 

5 000 

105 noo 

6 000 

3 000 

2 566 000 

11 249 000 

15 000 

10 000 

19 000 

11 250 

30 250 

5 000 

105 000 

6 000 

3 000 

2 566 009 

11 249 000 

15 000 

10 000 

19 000 

11 250 

30 250 

415 Sağlık müzeleri umumi mas
rafları 

416 Okuller, kurumlar umumi mas. 
rafları 

10 Sağlık memurları okulları 
20 Yatılı Ebe Yurdu 
30 Hıfzıssıhha Okulu 

50 000 

510 900 
154 603 
25 000 

50 000 

760 695 
230 000 
250 000 

50 000 

760 695 
230 000 
250 000 

Fasıl yekûnu 690 503 1 240 695 1 240 695 
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Tahsisatın nev'i 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş umumi masrafları 
Trahomla savaş umuma mas.-
rafları 
Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 
Sıtma ile savaş umumi masraf
ları 
Veremle savaş umumi masraf
ları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 250 000 

650 000 

500 000 

3 700 000 

3 500 000 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 000 

650 000 

600 000 

5 500 000 

5 000 000 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 000 

650 000 

600 000 

5 500 000 

5 000 000 
Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet kurumları umumi 
masrafları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Kuduz tedavi müesseseleri 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Hükümet tabipleri için* alına
cak tıp aletleri ve malzemeleri 
Ana ve çocuk sağlığı merkez
leri umumi masrafları 
Pasif korunma alet ve malze
me satmalma umumi masraf
ları 1 0 0 

k5 011 740 
190 000 
159 214 

7 298 360 
4 417 410 

150 000 

350 000 

85 267 500 
190 000 
235 800 

12 165 000 
6 937 000 

150 000 

500 000 

85 267 500 
190 000 
235 800 

12 165 000 
6 937 000 

250 000 

700 000 

Fasıl yekûnu 

Hffzıssıhha müesseseleri 
umumi masrafları 
T. C. Refik Saydam 
Diyarbakır Şubesi 
Adana şubesi 

Fasıl yekûnu 

57 576 725 

1 250 000 
200 000 

1 

1 450 001 

105 445 300 f 

1 500 000 
250 000 
100 000 

1 850 000 

105 745 300 

1 500 000 
500 000 
200 000 

2 200 000 

1593 sayılı Kanun gereğince 
cok çosuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 100 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma 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 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konfrenaslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 200 000 50 000 

1 665 000 1 850 000 2 100 000 

10 000 20 000 20 000 
44 000 66 000 66 000 
54 000 86 000 86 000 

20 000 45 000 45 000 

14 700 35 000 35 000 

34 700 80 000 80 000 

808 000 2 281 500 2 281 500 

20 000 45 000 45 000 

828 000 2 326 500 2 326 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

457 Kongre ve konferanslar 
10 Millî Türk Tıp Kongresi 
20 İç kongreler 

476 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

mm 
Y111 

tahsisat) 
Lira 

20 000 
15 000 
35 000 

225 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
15 000 

15 001 

225 000 

. 1 
15 000 

15 001 

225 000 
Dördüncü kısım yekûnu 72 354 179 127 273 746 127 923 747 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1954 - 1957 villan borçları 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

17 000 17 000 17 000 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

Altıncı hısım Yardımlar 

601 Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları 525 000 525 000 525 000 

0 Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresine yardım 

603 Özel kurum ve demeklere 
604 Kan Bankası mü tedavi! serma

yesine yardım 400 000 400 000 400 000 
0 Avrupa Milletlerarası Soma 

toloji Kongresi masrafları için 
Türkiye Romatizma Araştır
ma ve Savaş Derneğine yardım 50 000 50 000 0 

20 000 
15 000 

20 000 
20 000 

0 
20 000 
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Tahsisatın nevi 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar 
15 nci Beynelmilel Tüberküloz 
Kongresi masrafları için Tür
kiye Ulusal Verem Savaş Der
neğine yardım 

4 373 420 5 908 323 5 908 323 

250 000 250 000 

Altıncı kısım yekûnu 5 383 420 7 173 323 7 103 323 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

12 000 
98 935 050 
8 869 000 

72 354 179 
22 500 

5 383 420 

185 576 149 

2 000 000 

12 000 
103 479 115 
11 249 000 

127 273 746 
22 500 

7 173 323 

249 209 684 

3 000 000 

12 000 
103 479 115 
11 249 000 

127 923 747 
22 500 

7 103 323 

249 789 685 

3 000 000 
Ankara Hastahanesi civarında 
satmalınacak binalar bedeli ile 
her türlü masrafları 950 000 
Motorlu taşıtlar için satmalı
nacak yedek parça bedeli 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş 
Trahomla savaş 
Zührevi hastalıklarla savaş 

24 000 
9 000 
5 500 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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\L 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

Tahsisatın nev'i 

Sıtma ile savaş 
Veremle savaş 
Hastahaneler, sıhhat ve içti
mai muavenet kurumları 
T. C. Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi 
Ana ve çocuk sağlığı 
Sağlık propagandası 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

90 300 
60 000 

134 500 

1 000 
7 500 
1 000 

332 800 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

I I - Satuıalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

5970 ve 6447 sayılı kanunlar 
gereğince Kızılay Hastanesi 
taksit ve malzeme bedeli 213 096 0 0 

Yatırımlar yekûnu 2 545 896 3 000 000 . 3 950 000 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Büt.) 

Fasıl yekûnu 

100 000 1 650 000 

100 000 1 650 000 

UMUMÎ YEKÛN 2 645 896 4 650 000 0 



31 - Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 



Rapor 
20.1.1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 1959 yılı bütçesi 1958 malî yılı bütçesine nazaran 4 088 604 li
ra fazlası ile 27 175 483 lira olup bu miktara 3827 sayılı Kanuna istinaden alınacak nakil vasıtaları 
için Maliye Vekâleti bütçesine konması teklif edilen 350 000 lira ile, yapı işleri ve esaslı tamirat 
için Nafıa Vekâleti bütçesine konulması teklif edilmiş bulunan 1 500 000 lira da dâhildir. Teklif 
edilen 27 175 483 liranın 24 072 483 lirası (A/ l ) ve 3 103 000 lirası ise (A/2) cetveline ait bulunmak
ta ve geçen yıla nazaran mevcut 4 088 604 lira fazlalığın 2 595 105 lirası âdi ve 1 493 499 lirası ise 
yatırım bütçesindedir. 

Fazlalıkların sebeplerini sırası ile izah letmeyi faydalı bulmaktayız. 

F . M. Fazlası 

202 11 166 600 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Yapılan incelemede diğer vekâletlerin daktilo hizmetleri her yıl (D) cetvelleri
ne konan kadrolarla idare edildiği halde bu vekâletin daktilo hizmetleri bugü
ne kadar Teşkilât Kanunundaki memur kadrolarına tâyin edilenl'er tarafından 
ifa edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 
Bu yıl vekâletin iş hacminin artmış bulunması esasen bir ihtisas işi olan ve 
3656 sayılı Kanunun şümulü dışında bulunan bu hizmetin «D» cetvelinden 
alınacak kadrolarla idaresi zaruri bulunmuştur, işte 166 600 lira fazlalığın 
151 300 lirası «D» cetvelinle ilâveten teklif edilen 300 - 400 lira ücretli 26 
daktilo kadrosundan geri kalan 15 300 lirası ayrı bir binada vazife gören Güm
rükler Muhafaza ve Muhasebe müdürlükleri ve Gümrük ve Muhafaza kursu 
yatakhaneleri için teklif edilen 150 lira ücretli 6 hademe kadrosundan ileri 
gelmiştir. 

12 58 925 Vlâyetler hizmetlileri ücreti : 
6410 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kimyager kadrolarına tâyin edileceklere 
ancak barem müktesep haklarına göre maaş verilebildiğinden istanbul ve iz
mir gümrükl ri dışında kalan kimyahaneler için kimyager temin edilememekte 
ve bu sebeple buralarda ithal edilecek tahlile muhtaç eşyaların numuneleri is
tanbul'a, gönderilerek tahlilleri yapılmak ve bu suretle bu mallar uzun zaman 
antrepolarda bekletilmeye mecbur bırakılması ile şikâyetleri mucibolm aktadır. 
işte bu zaruretle Trabzon, Mersin, iskenderun gümrükleri için (D) cetveline 
625 lira ücretli barem harici 3 aded kimyager kadrosunun ilâvesinden 31 875 
ve Yeşilköy, izmir gümrükleri için 150 lira ücretli iki doktor, Yeşilköy Gümrü
ğü için 300 er lira ücretli bir şoför ve bir elektrikçi, İskenderun Gümrük Baş
müdürlüğü için 150 lira ücretli Lir başhademe, Ankara Gümrüğü için 150 lira 
ücretli iki bekçi, istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü için 250 lira ücretli bir 
telefon teknisiyeni kadrosunun-(T)) cetveline ilâvesinden de geri kalan 27 050 
lira fazlalık meydana gelmiştir. 

209 8 000 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Fazlalık, (D) cetveline ilâve edilen merkez ve vilâyetler hizmetlileri kadrola
rına ait % 5,5 emekli keseneğinden mütevellittir. 
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47 000 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince verilecek er tayını : 
Bu tertibe konulan tahsisat, 50 lira er tayınına müstehak muhafaza teşkilâtına 
ait 1 617 memurlar, 105 gemi adamının kadrolarına göre hesabedilmiştir. Gö
rülen fazlalık, her hangi bir kadro artışına aidolmayıp, 1958 yılı bütçesine 
münhaller dolayısiyle eksik konulmuş olan tahsisatın bu yıl münhal kadroların 
doldurulmuş olmasından mütevellittir. 

19 190 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
Mezkûr kanun kasa tazminatına müstahak memurlara maaş tutarlarının 
% 25 ine kadar tazminat verilebileceğini âmirdir. 1958 bütçesi ile 120 me
mura % 15 üzerinden kabul edilen kasa tazminatının geçen yıl Maliye Ve
kâleti veznedarları için tesbit edilmiş bulunan % 20 nin gümrüklerde de tat
bikinin düşünülmüş bulunmasından bu fazlalık meydana gelmiştir. 

10 4 500 Merkez kırtasiyesi : 
Dış ticaret rejimi ile alâkalı olarak ithalât ve iş hacmi dolayısiyle muhabe
rat artmakta bulunduğundan 1958 yılı bütçesi ile kabul edilen tahsisatın kâfi 
gelmiyeeeği anlaşılmış ve 4 500 liranın ilâvesine zaruret görülmüştür. 

20 2 500 Merkez döşemesi : 
Kullanılmaz hale gelen döşemelerin yenilenmesi için ilâve edilmiştir. 

30 7 000 Merkez demirbaşı : 
Merkezde gümrük gelirlerini tetkik ile görevli servisle diğer şubelerin ihtiyacı 
bulunan 15 aded yazı, hesap makinası için Devlet Malzeme Ofisinden temin 
edilen fiyat listelerine uygun olarak bu tahsisat teklif edilmiştir. 

40 10 000 Merkez öteberi masrafları : 
Şümullü birçok masrafları içine alan bu tertibe 1958 yılında kabul edilen tahsi
satın ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıldığından 10 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

50 2 000 Merkez aydınlatması : 
Muhafaza ve muhasebe müdürlüklerinin bulundukları binadaki asansörle ma
rangoz atelyesindeki destere makinasmm faaliyete geçirilmesinden ötürü bu 
miktar tahsisat fazla konulmuştur. 

60 13 500 Merkez ısıtması : 
200 ton kok kömürü ile 20 ton odunnun bedel ve nakliye masraflarının kar
şılanması için rayiç fiyatlarına göre hesabedilerek bu miktar fazlası ile tah
sisat teklif edilmiştir. 

10. 35 000 Vilâyetler kırtasiyesi : 
Kırtasiyenin âzami tasarrufa riayetle kullanılmasına rağmen iş hacmmdaki 
artışla muvazi olarak muhaberatın çoğalmış olması tahsisat ilâvesini zaruri 
kılmıştır. 

20 15 000 Vilâyetler döşemesi : 
Mevcut binaların normal döşeme ihtiyacı ile 1959 yılında hizmete girecek olan 
Yayladağ Gümrük binası ve Cenup bölgesindeki Pasavan kapılarında jandar
malar ile birlikte oturan muhafaza memurlarına yaptırılmakta ve yaptırıla
cak olan karakolların döşenmesi için hesabedilen tahsisat bu kadar miktar bir 
ilâvenin yapılmasını icabettirmiştir. 



340 — 
M. Fazlası 

30 25 000 Vilâyetler demirbaşı : 
Fazlalığın büyük bir kısmı muhafaza karakolları iğin alınacak altlı üstlü kar
yolalarla, gerek muhafaza karakolları ve gerekse Gümrük teşkilâtının şiddetle 
ihtiyacı bulunan yazı ve hesap makinalarımn temini gayesine matuftur. 

40 30 000 Vilâyetler öteberi masrafları: 
Fazlalık her yılın normal ihtiyacına eskimesi dolayısiyle kullanılmasına imkân 
kalmıyan çeşitli boyda 600 aded bayrak alımı ve tahsisat kifayetsizliği dolayı
siyle geçen yıl temin edilememiş bulunan zaruri ihtiyaçların karşılanmasını 
temin gayesinden doğmuştur. 

50 15 000 Vilâyetler aydınlatması : 
Cenup bölgesinde yaptırıln akta ve yaptırılacak olan 20 pasavan binasının 
aydınlatılması için bu tahsisat ilâve edilmiştir. 

60 50 000 Vilâyetler ısıtması : 
Yukardaki maddede yazılı pasavan binalarının ısıtılmasını temin için bu faz
lalık teklif edilmiştir. 

11 90 000 Basılı kâğıt ve defterler : ' 
Merkez ve vilâyetler gümrük ve muhafaza teşkilâtının normal basılı kâğıt 
ve defter sarfiyatını karşılıyabilmek için yapılan hesap neticesi bu miktar 
tahsisatın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

13 121 250 5383 sayılı Kanunun 153 ncü maddesine göre basılacak kâğıtlar masrafları : 
Gümrük Kanununun 153 ncü maddesi gereğince maliyet bedeli üzerinden 
mükelleflere pul yapıştırılmak suretiyle verilen matbuanın kâğıt ve baskı mas
raflarını karşılamak için eklenmiştir. Esasen bu tertibe konulan tahsisat Dev
lete bir gûna külfet tahmil etmemektedir. Fazlalık artacağı muhtemel itha
lâta mütenazır olarak yükselen fiyat ve baskı ücretlerinden ileri gelmiştir. 

11 5 000 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
îş hacminin artışı nispetinde posta ve telgraf muhaberatı da çoğalmış oldu
ğundan bu ilâvenin yapılması icabetmiştir. 

12 40 000 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti : 
Yukarıki maddede yazılı sebep dolayısiyle bu ilâve teklif edilmiştir. 

21 15 000 Merkez telefon masrafları : 
Tercih hakkı bulunan vekâlet ve müsteşarlık telefonları için bu yıla kadar 
şehirlerarası konuşmalar için normal ücret ödenmekte iken iki yıldır normal 
mükâlemeye imkân bulunamamakta ve konuşmalar ancak acele kaydı ile kabil 
olmakta ve bu yüzden telefon idaresinde 3 misli ücret fatura edilmektedir. 
Gerek bu sebep, gerekse görülen lüzuma binaen ilâve edilen 5 telefon dolayı
siyle bu artış meydana gelmektedir. 

22 95 000 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti : 
Fazlalığın 65 000 lirası bozuk ve kifayetsiz bulunan İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğü binası santralinin yenilenmesi için ve 30 000 lirası da yukar
daki maddede işaret olunduğu veçhile normal mükâlemenin imkânsızlığı sebe
biyle konuşmaların acele olarak yapılmak zaruretinde kalınmasından ve iş 
hacmi artışının fazla mükâlemeyi ic ab ettirmesinden mütevellittir. 

— 100 000 Giyecekler : 
6410 sayılı Teşkilât Kanununa dâhil olup, 5383 sayılı Kanunun 130 ncu mad-
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desine istinaden giydirilen yolcu salonlarında denetleme ile görevli 95 mua
yene memuru ile 366 kolcunun ve 68 merkez hizmetlisinin melbusatınm temi
ninde Sümerbank mamullerinin fiyatlarında geçen yıla nazaran meydana gel
miş bulunan artışı karşılamak içindir. 

307 10 75 000 Daimî vazife harcırahı : 
Vukubulacak tâyin ve nakiller için vasati mesafe ve aile efradı nazara alına
rak yevmiye ve yol masrafları hesabedilmek suretiyle tesbit edilen miktara 
göre bu kadar ilâve yapmak zarureti hâsıl olmuştur; 

20 20 000 Muvakkat vazife harcırahı : 
En kısa bir mesafe olan Ankara - İstanbul yol masrafı nazara alınarak eski 
bilet ücreti ile mukayese edilmiş ve bu suretle 1958 yılı bütçesine yapılması 
zaruri fazlalığın 20 000 lira olduğu tesbit edilmiştir. 

30 60 000 Müfettişler harcırahı : 
1958 yılında açılan imtihanla teftiş heyeti kadrosu tamamiyle doldurulmuş 
ve mevcut müfettişlerin Bütçe Kanununa bağlı H cetveline göre kadro aylık
ları nazara alınarak yapılan hesapla lüzumlu yevmiyeleri karşılığı bulunmuş 
ve buna bu yıl tren ücretlerinde yapılmış olan artış katılarak bu fazlalık tes
bit edilmiştir. 

40 157 000 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Döviz ayarlaması dolayısiyle bu miktar fazlası ile tahsisat teklif edilmiştir. 

81 7 000 Merkez kontrolörleri harcırahı : 
Aynı faslın 20 nci maddesindeki esas dairesindeki tesbit olunan yol masrafı he
sabına göre bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

308 11 10 000 Merkez memurları tedavi masrafları ve harcırahları: 
Hasta memurların tedavi masraflarını karşılıyabilmek için ilâç paralarında mev
cut ayarlama ile mütenasibolarak bu zam konulmuştur; 1958 yılı tahsisatı şim
diden bitmiştir. 

12 55 000 Vilâyetler memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Yukarıki maddede yazılı sebebe binaen ilâvesi icabetmiştir. Halen sanatoryum, 
pravantoryumlarda ve hastanelerde 1958 yılı tahsisatının kifayetsizliği sebebiy
le borç mevcudolup bu durumun gelecek yıl doğmaması için bu fazlalık teklif 
edilmiştir. 

Nakil vasıtaları masrafları: 
Mevcut ihtiyaçların piyasa durumuna göre yapılan hesapların neticesi faslın 
bu maddeleri hizalarında yazılı miktarlar kadar geçen yıla nazaran ilâve tah
sisat teklif edilmiştir. 

309 11 
12 
21 
22 
31 
32 

1 000' 
1 000 
500 
500 

141 000 
140 000 

410 10 305 000 Giyecekler : 
7046 sayılı Kanuna bağlı kadroya dâhil olup 6432 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine göre giydirilmekte olan 1495 aded mmtaka ve kısım âmiri ile mu
hafaza memurlarının ve «D» cetveline dâhil 105 gemi adamının Sümerbank-
dan temin edilmekte olan yazlık, kışlık elbisenin ve paltoluk kumaşları ile 
ayakkabıları ve gemi adamlarının lâstik çizme ve iş elbiselerinin tesbit 
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olunan yeni maliyet bedellerine göre ihtiyacın karşılanması için bu mik
tar fâzla tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 

20 100 000 Silâh, cephane haberleşme m alzemeleri ve yedek parçaları alımı, işletmesi, 
radyo ve benzeri cihazların abone ücreti : 
Muhafaza teşkilâtı için programına göre lüzumlu 140 tabanca ve 100 000 
mermi ile 500 kılıfın satmalmması ve pasavan kapıları ile bu kapıların 
bağlı bulundukları muhafaza teşkilâtı arasında irtibatın teminini zımmmda 
döşenecek telefon irtibat hatlarının yapılan hesaba göre teklifi zaruri 
tahsisatın geçen yıl tahsisatını aşan kısımdır. 

412 5 000 Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak 
ilk yardım için alınacak tıbbi ecza ve malzemelere ait olup fazlalık ilâç 
fiyatlarında mevcut artıştan ileri gelmiştir. 

414 25 000 Taşıma masrafları : 
Geçen yıl bilûmum eşyanın nakli için konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 
bu miktar bir tahsisatın eklenmesinde zaruret bulunmuştur. 

417 1 000 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen muhafaza memurları ve deniz müs
tahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir yapma masrafları : 
Görülen lüzuma binaen ilâve edilmiştir. 

418 30 5 000 Kaçak, sahipsiz eşya ve hayvanların bakını, satış ve sair masrafları : 
Konulan tahsisat bu hizmetlerin ifasını karşılamadığından tahsisat 1959 
bütçesine bu miktar fazla tahsisatın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

40 50 000 Hamuleleri artmış bulunan kara ve deniz vasıtalarının, kaçak ihbarı üzerine 
tahliye ve tahmil masrafları: 
Bu tertip, görülen lüzum üzerine yeniden açılmış ve tahmini olarak bu miktar 
tahsisat teklif edilmiştir. 

423 40 000 Para gönderme masrafları : 
İthalâtın artışına ve ithalâtla maliyetin primli olarak hesabedilmesi ile mütena-
zıran tahsili gereken Gümrük Vergi ve resimlerinin de çoğalacağı tabiî bu
lunduğundan para müraselâtı için ödenecek acyo ücretlerini karşılamak için 
bu miktar fazla konulmuştur. 

448 75 000 Muhafazasına lüzum bulunmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 
6696 sayılı Kanun gereğince teşkil edilecek komisyon azalarına verilecek ücret
ler ve bu kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı. 
Bu tertip yeniden açılarak tahsisat konulmuştur. 

450 45 000 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Vekâlet namına halen okutulmakta olan 50 öğrenciye ilâveten bu yıl ayrıca 
25 öğrenci daha okutulacağından 25 öğrencinin aylık 150 liradan bir yıllık burs 
miktarı olan bu tahsisatın ilâveten teklifi icabetmiştir. 

451 10 5 000 Satmalına ve abone : 
Gazete fiyatlarının artırılmış bulunması ve Vekâlet için istifadeli oldukları an
laşılan bftzı mecmua ve dergi ve kitaplann mubayaasını temin için bu tahsisat 
ilâve edilmiştir. 
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20 25 000 Başka her çeşit masrafları : 
Neşredilmekte olan Gümrük bülteni, genel yazılar, broşür ve sairenin artan 
kâğıt masrafları ile baskı ve cilt ücretlerini karşılayabilmek için ilâvesi 
zaruri bulunmuştur. 

452 20 15 000 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırahları ile başka her çeşit masrafları : 
Fazlalık, vasıta staj için gönderileceklerin biletlerinde meydana gelen artış
la oradaki masrafları için para ayarlanması dolayısiyle ödenecek primden 
mütevellittir. 

453 205 000 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas
rafları : 
Teklif edilen tahsisat gümrüklerin iştiraki zaruri kongre ve konferanslara 
gönderilecek memurlara aidolup geçen yıla nazaran yapılan bu fazla teklif 
para ayarlanması dolayısiyle ödenecek primden ileri gelmiştir. 

476 10 2 240 Kurs öğrenci veymiyeleri : 
Bu fazlalık, Gümrük ve Muhafaza kurslarına her yıl iştirak ettirilen 110 
öğrenci için geçen yıl noksan konulduğu anlaşılan tahsisatın kapatılması 
içindir. 

20 18 400 Kurs öğrenci harcırahları : 
Tedrisatı 1959 yılma geçen Gümrük kursu için 40 öğrencinin dönüşü ile ye
nilerinin gelişi, keza tedrisatı 1959 yılma sirayet eden Muhafaza kursundan 
70 öğrencinin dönüşü ile Mayıs devresine iştirak edecek 70 öğrencinin geliş 
ve dönüşü ve Kasım devresine gelecek olan 70 öğrencinin ise yalnız gelişi 
için vasati 140 liradan harcırah hesabedilerek bu miktar fazla tahsisat 
konulması icab etmiştir. 

30 4 000 Kurs umumi masrafları : 
Kursa ait bütün masraflar bu tertipten harcanmakta olduğundan tahsisat kâfi 
gelmediğinden bu miktarın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

478 27 000 Tarife Kanunu ve izahnamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilirkişi sıfa
tı ile çalıştırılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması 
için lüzumlu kâğıt, baskı ve sair masrafları : 
Bu hizmetin gerektirdiği masrafları karşılamak için tahsisat ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. 

(A/2) 

. ç Kimyahaneler makina, alet ve malzemelerinin tamiri, tartı aletlerinin tamiri 

751 10 15 000} 
20 25 0005 

Yıpranmış olan alet ve edevatın tamirlerini karşılamak üzere artırılmıştır. 

Kimyahaneler, tartı aletleri : 

Tamir kabul etmez hale gelen alet ve edevatla tartı aletlerinin yenilenebilmesi 
için artırılmıştır. 
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30 350 000} 
40 250 000J Deniz motorları makinaları 

7029 sayılı Kanun gereğince alınacak deniz vâsıtalarının mubayaası ve bunla
rın tamir masrafları 
Tekneleri meveudolup motorları tamir kabul etmez hale gelen deniz vasıtaları 
için satmalınacak motor makinası ile Denizcilik Bankasına yaptırılacak 3 aded 
tekne bedelini karşılıyabilınek üzere bu maddelere geçen seneye nazaran 600 000 
lira fazla konulmuştur. 

300 000 3827 sayılı Kanuna göre satmalınacak nakil vasıtaları (Maliye Vekâleti 
Dütçesine) : 
Bu tahsisat Cumaovası ve Tıbıl gümrükleri için alınacak iki eded jeep otosu 
ile 6815 sayılı Kanunla gümrüğe intikal eden 17 jeep otosundan 5 i kullanılmaz 
halde olduğundan bunların yerine yenisinin alınması içindir. 

549 999 Yapı ve esaslı tamirat için (Nafıa Vekâleti bütçesine): 
Esenboğa Gümrük binası ile Gümrük kapılarında yaptırılacak pasavan binaları 
ve Çobanköy'de inşa edilecek lojman ve Karkamış Gümrüğü anbarı için 
geçen yıla nazaran bu fazlalık meydana gelmiştir. 

A) Umumi mülâhazalar : 
Yaptığımız temas ve tetkiklerden, geçen ve evvelki yıl bütçe lâyihalarını tetkik eden komisyon 

arkadaşlarımızın bu spesifik tarife esaslarına müstenit bulunan Gümrük Kanunumuzun 1954 
yılında tatbikine geçilmiş olan Ad valorem tarife sistemine göre düzenlenmesi lâzımgeldiğine ve bu 
yoldaki çalışmaların devam ettiğine işaret ettikleri halde lâyihanın henüz Yüksek Meclise arza amade 
bir vaziyete getirilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bir an evvel Yüksek Meclise getirilmesinin icabettiğine kaani bulunduğumuz bu lâyiha doia-
yısiyle vâki istizahımıza alman cevapta tetkikatı bir hayli ilerlemiş olan çok girift, güç bu mevzu 
hakkında hazırlanmakta bulunan kanun lâyihasının pek kısa zamanda son şeklini alacağı beyan 
edilmiştir. 

Bu lâyiha ile buna mütenazır olarak hazırlanması lâzımgelen teşkilât kanunu lâyihasının 1959 
malî yılı içinde Büyük Meclise getirilmelerini saym vekilden rica etmeyi bir vazife telâkki etmekteyiz. 

Ancak, şunu da işaret etmek isteriz ki, geçen ve evvelki yıllar bütçelerim tetkik eden arkadaş
larımızın kalifiye memur temini zımnında vâki temennileri vekâletin 1957, 1958 bütçeleri ile kabul 
edilmiş bulunan burkar neticesi tahakkuk etmek üzeredir. 

Zira burs yoliyle bugün vekâlete 19 aded yüksek mektep mezunu eleman kazandırılmakla kalın
mamış aynı zamanda Hukuk, Siyasal Bilgiler ve îksisat fakültelerinin son sınıflarında 11 aded ve 
daha aşağıki sınıflarında da 31 aded eleman temini sağlanmıştır ki, bu vaziyeti kalifiye personel ba
kımından istikbalin garantisi olarak kabul etmek yerinde olur. 

Şu kadar ki, öğrenildiğime nazaran bu burslu talebeler barem mevzuatımızın kısırlığı sebebiyle 
tatmin edilememelerinden vekâletten ayrılabilmeleri için ya bir fırsat beklemekte veyahut da mecburi 
hizmet karşılığı olan borçlarını ödiyerek başka müesseselere geçme çareleri aramaktadırlar ki, bu hu
susu yukarda işaret ettiğimiz Teşkilât kanunu tasarısının yakın zamanda Meclise getirilmesi icabetti-
ği yolundaki kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. 

Yeni Teşkilât Kanunu tadil tasarısı ile, bundan evvelki yıllar bütçelerindeki temennilerinden birisi 
ve belki de en ehemmiyetlisi olan hizmetin kendi kendini kontrol edecek şekilde tanzimi mümkün 
olduğu takdirde, yüksek mektep mezunlarını her cihetten tatmin edecek bir durum ihdas edilmiş 
olacaktır ki, bu husus hem hizmetin garantisi ve hem de suiistimalleri önliyecek yerinde bir tedbir 
olarak kabul etmeyi zaruri saymaktayız. 
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Ancak, muhtelif yıllar bütçelerinde 478 nei fasıl olarak yer almakta bulunan (Tarife Kanunu 

izahnamesi eşya fihristinin hazırlanması) konularından tarife nomanklâtürü ile eşya fihristinin 
hazırlanması içlerine ait çalışmaların çok ilerlediği ve 1959 bütçe yılı içinde muhakkak surette biti
rilecekleri ve mütaakıben de nomanklâtür izahna meşinin tercümesine geçileceğini ve bu suretle de 
Gümrük tarifeleri üzerinde mükellefler ile idare arasında zaman zaman doğmakta bulunan ihtilâf
ların halledileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Teknik bakımından pek zor ve müşkül bir iş olduğunu öğrenmiş bulunduğumuz bu tercümeler 
dolayısiyle Sayın Vekile teşekkürü bir borç saymaktayız. 

B) Geçen yıl bütçe raporunda yapılan temennilerin ekserisi hakkında yukarda etraflıca malû
mat verilmiştir. Ancak, geçen ve evvelki yıllar uzun tartışmalar sonunda Esenboğa ve Cumaovası tay
yare meydanlarında vazife gören Gümrük memurlarının vasıta ihtiyaçlarının karşılanması için ka
bul «edilen 50 000 liranın maalesef tek kuruşunun dahi dövizsizlik sebebi ile Maliye Vekâletince har
canmadığı ve bu sebeple bu yıl bütçesine aynı maksat için tekrar tahsisat konulmasına zaruret hâsıl 
olduğu müşahere edilmiştir. 

C) Cari yıl bütçesinin muhtelif tertiplerindeki tahsisatın tam bir tasarruf zihniyeti içinde sarf 
edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

D) 1. Maaş ve ücret tertiplerinde 1959 yılı bütçesi için teklif edilen tahsisat fiilî kadroyu ve 
üst dereceleri karşılıyabilecek durumdadır. Açık maaşları için teklif edilen tahsisat 6435 sayılı Ka
nuna müsteniden vekâlet emrine alınanlara aidolup kadrosuz istihdamlar mevcut değildir. 

Gerek merkez ve gerekse taşra hizmetleri kadroları için yapılan ilâveleri gösterilen mucip sebepler 
muvacehesinde zaruri bulmaktayız. 

Memur kadrolarına gelince, bunların da gümrük hizmetini salim bir şekilde yürütecek seviyede ve 
hizmetle ahenkli olmadığı bu uygunsuzluğun yi karda bahsedilen Teşkilât Kanunu tadil tasarısı 
ile giderilmesi cihetine gidilmesi yerinde mütalâa edilmektedir. 

2. «L» cetveline alınmış kadro yoktur. 
3. Geçici hizmet ve hizmetli kadroları 365G sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun olup bir 

kısmı hazırlıkları bitmek üzere olan Tarife makina nomanklâtörü diğer bir kısmı ise her sene gümrük ve 
muhafaza kursları öğrnecilerine ait kadroların kadılığı bulunan bu tahsisatın bu yıl da kabulü zaruri 
mütalâa edilmiştir. 

4. Vekâlette ecnebi mütehassıs istihdam edilmemektedir. 
5. Yapılan incelemede mefruşat, demirbaş tal sisatlarının sarfında israfa kaçınılmadığı ve yeni 

sene için teklif edilne tahsisatın da en zaruri ihtiyaç mahsulü bulunduğu tesbit edilmiştir. 
6. Daire hizmetlerine ait tahsisatlar, lüzumlu ihtiyaçlara ve âzami tasarruf zihniyeti altında 

sarf edildiği ve bu yıl yapılan teklifin de tehir edilmesine imkân bulunmıyan işler için bir esbaba 
müstenit yapıldığı tesbit edilmiştir. 

7. Merkezde vekile ait otomobilden maada Ankara Gümrüğünde bir jeep ve bir steyşinvagon 
hizmet arabası vardır. 

8. Satmalma abone tertibine 12 000 lira gibi çok mütevazı bir miktar teklif edilmiş olup bu tah
sisatla aylık gümrük bülteni çıkarıldığı gibi vekâlet için çok lüzumlu ve mübrem neşriyat satın-
alınmaktadır. Bu itibarla bu yıl teklif edilen miktar kabule şayan bulunmuştur. 

E) Geçen seneki raporda da izah edildiği üzere Gümrük, İnhisarlar Bütçesinin yatırım tertiple
rinden 711 makina, alet ve malzemelerin tamiri faslın onuncu kimyahaneler, makina,. alet ve malze
melerinin tamiri maddesi ile 20 nci malzemeler faslının 10 ncu kimyahaneler maddesi ile 20 nei 
tartı aletleri maddelerinin mahiyet itibariyle yatırımla alâkaları görülmemektedir. 

Ancak; bu yıla kadar bu ihtiyaçlar yatırım tertiplerinde yer almış olup sebebi de bilinememek
tedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere asıl yatırım tertibini teşkil eden yapı işleri ve esaslı tamirat fas
lına teklif edilen tahsisat - her vekâlet bütçesinde olduğu gibi - Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılmakta 
ve bütün sarfiyat ve kontrolları Nafıa Vekâleti Teşkilât Kanunu gereğince bu vekâletçe ifa edil
mektedir; vekâletin yapı işleri ve esaslı onarmaları bir program dâhilinde yapılmaktadır. Geçen 
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yıllar alman tahsisatlarla programa uygun olarak tahsisler yapılmış, yalnız 1956 yılında inşasına 
başlanmış bulunan Yayladağ Gümrük binası mütaahhidin malzeme temin edememesi yüzünden ancak 
bu yıl ikmal edilebilmiştir. 

Bu yıl teklif edilen tahsisat ihtiyacın çok dununda daha ziyade çok mübrem ihtiyaç için istenildiği 
anlaşılmıştır. 

Teklifleri : • 

1. Bâzı yerler gümrük teşkilâtına barem dâhili maaşlı kimyager temin edilemediği, mucip sebebi 
ile (D) cetveline 3 aded 625 lira ücretli kimyager kadrosu teklif edilmektedir. 

Bu vaziyet muvacehesinde ücretin azlığı dol&yısiyle talip çıkmıyan ve bu sebeple istimal edil
mesi imkân ve ihtimali bulunmadığı anlaşılan 3 aded 60 liralık kimyager kadrosunun (L) cetve
line alınmasını yerinde bir teklif saymaktayız. 

2. Bütçe lâyihasına ait mucip sebeplerin tetkikinde yatırım bütçesindeki 3827 sayılı Kanuna gö 
re satmalmacak nakil vasıtaları (Maliye Vekâletine) tertibine teklif edilen 350 000 lira ile Curna-
ovası, Tıbıl gümrükleri için iki jeep ve 6815 sayılı Kanunla gümrüğe intikal etmiş bulunan 17 jeep 
otosundan kullanılmıyacak hale gelmiş bulunan 5 inin yerine yenisinin ve Esenboğa için de bir 
otobüsün temin edileceği anlaşılmaktadır. 

Ancak, yapılan temastan bu jeep otolarından bâzılarının station wagon'a tebdilinin ve Esen
boğa Gümrüğü için iki yıldan beri temin edilemiyen otobüsün sağlanması için de otobüs temin 
edilemediği takdirde kamyon şasesi alınmasının uygun olacağı anlaşıldığından bu hususlarda (E) 
formülüne gerekli kaydın konulması icabetmektcdir. 

3. Diğer taraftan 5 . 1 . 1959 gecesi yani bütçenin Meclise takdiminden sonra istanbul'da 
vukubulan fırtınada Yeşilköy Gümrük binasının ambar kısmının çatısının uçmuş olduğu binada 
aynı şekilde yapılmış daha dört çatı bulunduğu bu yıkılan çatı ile birlikte diğer dört çatının da 
yıktırılarak yeni baştan yapılmasının fennen lüzumlu olduğu anlaşıldığından bu iş için '350 000 
lira ve Yayladağ kapısında inşası bitmekte olan gümrük binası için 6 kilometre mesafeden geti
rilmesi icabeden su tesisatı için de 150 000 lira, Cenup hudutlarımızda mevcut 50 pasavan kapı
sının hiçbirinde pasavan binası mevcudolmadığmdan hazırlanan programa göre buralarda iki yi] 
içinde birer pasavan binası yapılması düşünülmüş ve, bu hususta Orman Umum Müdürlüğü ve Ma 
kina Kimya Endüstrisi Umum Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde ve her pasavan binasının 
30 000 lira civarında bir para "ile inşa ettirilebileceği öğrenilerek bu yıla isabet eden 25 pasavan 
binası için 750 000 lira tahsisat istenilmesi yoluna gidilmiş ise de ancak 15 inin yapılmasını temin 
edecek miktarda teklifte bulunulmuş olduğundan geri kalan ve yapılması zaruri 10 bina için 
300 000 liraya bu tekliflerde Nafıa hissesi olan % 6 nm tutarı 50 00 lira ki, ce'man 850 000 lira
nın yatırım bütçesinde (yapı işleri ve esaslı onarmalar) için Nafıa bütçesine teklif edilen 1 500 000 
liraya ilâve edilerek bu miktarın 2 350 000 lira olarak kabulünü yüksek tasviplerine saygı ile 
arz ederiz. 

Artvin Mebusu Ankara Mebusu Kocaeli Mebusu Nevşehir Mebusu 
Yaşar Gümüşel îsmail Rüştü Aksal Cemal Tüzün Necmeddin önder 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümenee 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

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 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 5 875 5 875 5 875 

1 800 000 
12 500 000 

1 

1 800 000 
12 500 000 

1 

1 800 000 
12 477 500 

1 

Fasıl yekûnu 14 305 876 14 305 876 14 283 376 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

155 125 
841 500 

996 625 

62 300 

30 000 

630 000 

321 725 
900 425 

1 222 150 

62 300 

. 30 000 

630 000 

321 725 
900 425 

1 222 150 

62 300 

30 000 

630 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C, Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayı 
kanunlar gereğince verilecek 
er tayını 

214 6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 

îkinci kısım yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 

70 000 

1 750 

12 000 
10 000 

756 750 

3 000 

70 000 

1 750 

12 000 
10 000 

756 750 

3 000 

70 000 

1 750 

12 000 
10 000 

756 750 

1 500 1 500 1 500 

602 000 610 000 610 000 

2 100 2 100 2 100 

986 200 1 033 200 1 033 200 

10 000 10 000 10 000 

57 575 76 765 76 765 

7 500 7 500 7 500 

17 788 426 18 088 141 18 065 641 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 3 500 
20 Döşeme 5 000 
30 Demirbaş 16 000 
40 öteberi masrafları 15 000 
50 Aydınlatma 10 000 
60 Isıtma 21 500 

302 

303 

8 000 
7 500 
23 000 
25 000 
12 000 
35 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 20 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 100 000 

21 Merkez telefon masrafları 25 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 55 000 

Fasıl yekûnu 200 000 

25 000 

140 000 
40 000 
150 000 

355 000 

8 000 
7 500 
23 000 
25 000 
12 000 
35 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
13 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak 
Basılı kâğıt ve defterler 
5383 sayılı Kanunun 153 ncü 
maddesine göre basılacak kâ
ğıtlar masrafları 

Fasıl yekûnu 

71 000 

25 000 
50 000 
50 000 
40 000 
45 000 

100 000 

310 000 

60 000 

78 750 

138 750 

110 500 

60 000 
65 000 
75 000 
70 000 
60 000 

150 000 

480 000 

150 000 

200 000 

.350 000 

110 500 

60 000 
65 000 
75 000 
70-000 
60 000 

150 000 

480 000 

150 000 

200 000 

350 000 

25 000 

140 000 
40 000 
150 000 

355 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

305 Vilâyetler kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazif e harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
81 Merkez kontrolörleri harcırahı 
92 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Nakil vasıtaları masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili tamir mas

rafları 
21 Merkez nakil vasıtaları işlet

me masrafları 
22 Merkez nakil vasıtaları tamir 

masrafları 
31 Vilâyetler kara ve deniz nakil 

vasıtaları işletme masrafları 
32 Vilâyetler kara ve deniz nakil 

vasıtaları tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

üçüncü kısım yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı . Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

110 000 110 000 110 000 
170 000 270 000 270 000 

275 000 
100 000 
260 000 
105 000 
20 000 

350 000 
120 000 
320 000 
262 000 
27 000 

350 000 
120 000 
320 000 
262 000 
27 000 

40 000 40 000 40 000 

800 000 1 119 000 1 119 000 

10 000 20 000 20 000 
55 000 110 000 110 000 

65 000 130 000 130 000 

2 000 3 000 3 O00 

2 000 3 000 3 O00 

500 1 000 1 000 

500 1 000 1 000 

280 000 420 000 420 000 

160 000 300 000 300 000 

445 000 728 000 728 000 

2 309 750 3 652 500 3 652 500 
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Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Haber alma masrafları 
Muhasebei Umumiye. Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke-

7 500 
25 000 

7 500 
25 000 

Gümrük kapılarında ve deniz 
motörlerinde vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 
Taşıma masrafları 
Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir yap
ma masrafları 
Gümrük hizmetleri masrafları 
Gümrük idareleri masrafları 
Grümrük Kanununun 126 ncı 
maddesine göre yapılacak ilân 
masrafları * 

1 000 

16 000 

15 000 

2 000 

16 000 

15 000 

7 500 
25 000 

senek ve ikramiyeler 
Geriverilecek paralar 

Fasıl yekûnu 

Giyecek ve teçhizat masrafları 
Giyecekler 
Silâh, cephane, haberleşme 
malzemeleri ve yedek parçala
rı alımı, işletmesi, radyo ve 
benzeri cihazlarının abone üc
reti 

Fasıl yekûnu 

2 800 
98 500 

101 300 

545 000 

100 000 

645 000 

2 800 
98 500 

101 309 

850 000 

200 000 

1 050 000 

2 800 
98 500 

101 300 

850 000 

200 000 

1 050 000 

5 000 
45 000 

10 000 
70 000 

10 000 
70 000 

2 000 

16 000 

15 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

İstenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 Kaçak, sahipsiz eşya ve hay
vanların bakım, satış ve sair 
masrafları \ 15 000 20 000 20 000 

40 Hamulelerini almış bulunan 
kara ve deniz vasıtalarının, ka
çak ihbarı üzerine tahliye ve 
tahmil masrafları 0 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 46 000 101 000 101 OÖO 

423 Para gönderme masrafları 60 000 100 000 100 000 
426 Pasif koruma masrafları 1 1 1 
448 Muhafazasına lüzum bulunmı-

yan evrak ve vesaikin imha 
edilmesi hakkındaki 6696 sayı
lı Kanun gereğince teşkil edi
lecek komisyon azalarına ve
rilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 0 75 000 75 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 87 600 132 600 155 100 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 7 000 12 000 12 000 
20 Başka her çeşit masraflar 25 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 32 000 62 000 62 000 

452 Staj masrafları 
10 Teknik yardımdan faydalanı

larak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları 1 1 1 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 12 000 27 000 27 000 

Fasıl yekûnu 12 001 27 001 27 001 
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F. M. 

453 

476 

478 

Tahsisatın nev'i 

Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
Kurs masrafları 

10 öğrenci yevmiyeleri 
20 öğrenci harcırahı 
30 Umumi masraflar 

1958 
Y ı l ı 

taihsîsatı 
Lira 

70 000 

139 600 
22 200 
4 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 165 800 

275 000 

141 840 
40 600 
8 000 

190 440 

Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilir kişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücretler 
ile metinlerin teksir ve bastırıl
ması için lüzumlu kâğıt, baskı 
ve saire masrafları 23 000 50 000 

275 000 

141 840 
40 600 
8 000 

190 440 

50 000 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 G-eçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yıllan borçlan 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 326 202 

20 000 

20 000 
1 000 

21 000 

41 000 

12 000 
17 788 426 
2 309 750 
1 326 202 

41 000 

21 477 378 

2 278 842 

20 000 

20 000 
1 000 

21 000 

41 000 

12 000 
18 088 141 
3 652 500 
2 278 842 

41 000 

24 072 483 

2 301 342 

20 000 

20 000 
1 000 

21 000 

41 000 

12 000 
18 065 641 
3 652 500 
2 301 342 

41 000 

24 072 483 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Tamirler 
701 Yapı tamirleri ve küçük yapı- 330 000 330 000 330 000 

lar 
711 Makina, alet ve malzemelerin 

tamiri 
10 Kimyalıaneler nıakina, alet ve 

malzemelerinin tamiri 1 500 3 000 3 000 
20 Tartı aletlerinin tamiri 3 000 5 000 5 000 

'•tf S] £> v •* '»' "* *< ' 

Fasıl yekûnu 4 500 8 000 8 6oO 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

10 Kimyalıaneler 
20 Tartı aletleri 
30 Deniz motorları makinaları 
40 7029 sayılı Kanun gereğince 

alınacak deniz vasıtalarının 
mubayaası ve mevcutlarının 
tamir masrafları 0 250 000 250 000 

10 000 
15 000 
250 000 

25 000 
40 000 
600 000 

25 00ü 
40 000 
600 000 

Fasıl yekûnu 275 000 915 000 915 000 

Yatırımlar yekûnu 609 500 1 253 000 1 253 000 

0 Maliye Vekâleti bütçesine 50 000 350 000 0 
0 Yapı işleri ve esaslı tamirat 

için (Nafıa Vekâleti bütçesine) 950 001 1 500 000 0 

Yatırımlar umumi yekûnu 1 609 501 3 103 000 0 



32 - Ziraat Vekâleti 



Rapor 
19 .1 . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ziraat Vekâleti 1959 malî yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik edilmiştir. 
Ziraat Vekâleti bütçe teklifinin bâzı tertipleri üzerindeki görüşlerimiz ilgili fasıl ve maddele

rinde arz ve izah edilmek üzere 1959 bütçe teklifi ile 1958 bütçesi arasındaki esaslı fark
lara ve bu arada Ziraat Vekâletinin bâzı mühim çalışma alanlarındaki inkişaf seyrine temas etmekte 
fayda mülâhaza edilmiştir. 

1. Ziraat Vekâleti 1959 yılı bütçe teklifinin umumi yekûnu 1958 bütçesine nazaran 64 428 980 
lira fazlalık arz etmektedir. Bu fazlalıklar, personel masraflarında 3 011 500, yönetim masraflarında 
4 784 500, 32 000 000 lirası Zirai Mücadele ve toprak muhafaza ve sulama işlerine ayrılan daire 
hizmetlerinde 36 803 500 lira olmak üzere (A/1) ctevelinde 44 599 500 lira, (A/2) cetvelinde ise 
19 829 480 liradan ibaret bulunmaktadır. 

1950 yılı bütçesinin umumi yekûnu 45 043 713 lira olduğuna göre, dokuz sene zarfında bütçenin 
5 misline yaklaşması, Hükümetin ziraat ve hayvancılığımızın kalkınmasında Ziraat Vekâletine düşen 
hizmetlere verdiği ehemmiyeti açıkça göstermektedir. 

Ancak şunu da tebarüz ettirmek kabildir ki, 1959 bütçe teklifi ile yapılan % 46 zam, Ziraat 
Vekâletine geniş ölçüde yeni ilâve hizmetler ifasına imkân verecek vüsatte olmayıp esas itibariyle prim 
farkları, dahilindeki fiyat artışlarından mütevellit zaruri fazlalıklar dolayısiyle başlamış ve devam 
eden hizmetlerin karşılıklannı aksettirmiştir. Diğer taraftan 1958 bütçesinde mühim bir noksan 
olarak görülen Ziraat Bankasına ödenmesi zaruri olan kanuni ödemelerin 17 526 480^1ira bir fazla
lıkla tamamen karşılandığı ve kapatıldığı görülmüştür. 

2. Bu suretle Ziraat Vekâleti bütçe teklifi esas karakteri bakımından Ziraat Vekâleti hizmet
lerini 1958 senesi seviyesinde muhafaza etmeyi hedef tutmuştur. 

Bununla beraber, ziraat ve hayvancılığımızın süratle gelişmesi bakımından çok ehemmiyetli olan 
aşağıdaki kalemlerde ödenek fazlalıkları teklif olunmuştur: 

a) 1958 bütçesinde 1 000 000 lira olan merinos umumi masrafları içinde mütalâa edilen suni 
tohumlama masraf lan ayrılarak bu maddeye ayrıca 500 000 lira teklif olunmuştur. 

b) Küçük su ve artezyen hizmetlerine ilâve edilen 1 500 000 lira fazlalık memnunluk vericidir. 
c) 1958 senesinde ancak 150 000 liradan ibaret olan toprak muhafaza hizmetlerine, 1959 da 

850 000 lira fazlalık teklif edilmekte oluşu bu ana meselemize Hükümetin verdiği büyük ehemmi
yeti göstermektedir. 

f) Zirai mücadele umumi masraflarının 4 000 000 lira, kimyevi madde masraflarının 25 000 000 
lira artırılması 1959 yılında da mücadele hizmetlerinin aksamadan devam ettirileceğinin katî deli
lidir. Ayrıca zirai mücadele ekipmanlarına da 1 000 000 lira ilâve edilmiş olması ile 1959 bütçesin
deki fazlalıkların yarısı- bu hizmetlere tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

g) Ziraat ve veteriner hizmetlerinin daimî surette gezici olduğu göz önünde bulundurularak 
bu dairelere yeniden 2 000 000 liralık nakil vasıtası mubayaası imkânının verilmesini büyük bir 
memnunlukla kaydetmek isteriz. 

3. Ziraat Vekâletince 1958 yılında vekâletin ana hizmet bölümlerindeki istikamet ve gelişmeler 
hakkında da yüksek komisyona bâzı mühim noktalarda malûmat arz etmeyi faydalı telâkki etmek
teyiz. . 

a) Ziraat Vekâleti son birkaç senedir başlamış olduğu, yayım, ev ekonomisi ve genç çiftçi ço
cuklarının okul dışı meslekî öğretimi sahasındaki mesaisini 1958 senesinde daha da artırmış ve ge
liştirmiştir. 1958 de yeniden vazifeye giren 15 ev ekonomisti ile halen ev ekonomisi faaliyetinin yü-
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rutüldüğü vilâyet sayısı 27 ye çıkmıştır. 25 vilâyetin yüze yakın köyünde 6 000 üyesi olan çiftçi 
çocukları yetiştirme teşkilâtı «4 K» faaliyetleri ümit verici inkişaflar kaydetmiş bulunmaktadır. 
Bilhassa bu teşkilât ve öğretim sistemlerinin, köylülerimizin, ebeveyin ve mahallî müteşebbislerin 
büyük alâkasına mazhar oluşu, ileriki başarıların müjdeleyicisidir. Bu sahalarda Maarif Vekâleti ile 
Ziraat Vekâleti arasında sıkı bir iş birliği kurulmuş olduğunu da büyük bir memnunlukla zikre de
ğer görmekteyiz. 

Böylece Ziraat Vekâletinin en mühim ve belki de birinci vazifesi olan halk eğitimi mevzuunda 
vekâletin yeni terakkiler kaydettiğini ve yapılan bu müspet hareketlerle halkın daha çok alâka ve 
müzaheretine mazhar olduğunu belirtmek isteriz. 

b) Zirai mücadele sahasında 1958 yılı vekâlet için muvaffakiyetle başarümış mühim mücadele 
hizmetleriyle dolu geçmiştir. Bilhassa büyük sürüler halinde Güney hudutlarımızdan giren çekirge
ler Sivas ve Erzincan'a kadar nüfuz imkânını bulmuş olmalarına rağmen zayiat verilmesinin önüne 
geçilmiştir. 

1955 e kadar Güney - Doğu Anadoluyu tehdideden süne ile katî kimyevi mücadele metotları tes-
bit edilmiş ve 1958 yılında süne kayda değer korkulu bir haşere olmaktan çıkmış ve kontrol altına 
alınmıştır. Aynı husus Orta - Anadolu'da kımıl için de varittir. Bu çalışmalar neticesindedir M, hubu
bat istihsalimiz 1958 yılında 15 000 000 tonluk yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır. 

c) Zirai sulama hizmetlerinde görülen inkişaf ve halkın bu mevzua karşı alâka ve anlayışı 1958 
yılı içinde büyük gelişmeler kaydetmeye imkân vermiştir. Bilhassa Çukurova ve Ege'de pamuk sa
halarında sulama demonstrasyanları çiftçimizin sudan en faydalı şekilde istifade etme yol ve metot 
larını öğrenmesine hizmet etmiştir. 

d) Toprak muhafazası ve erozyonla mücadele mevzuunda yurdun 30 yerinde yapılan ve meyil
li arazilerde modern toprak muhafaza usullerine uygun olarak hazırlanan teraslama projeleri selle
rin teşekkülünü önleyici, bu kabîl araziyi kıymetlendirici olarak çiftçimizin ve köylümüzün büyük 
alâkasını cezbetmiştir. Daha kuvvetli bir teşkilât haline gielen Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşle
ri Reisliğinin vekâletin diğier teşkilâtının yardımı ile ileriki senelerde daha çok sayıda toprak mu
hafaza tedbirlerinin alınmasına müteveccih projeleri tatbikata koyacağı memnuniyette görülmekte
dir. Diğer taraftan" Orman Umum Müdürlüğünün de aynı mevzuda orman sahaları içinde çalışmala
rını hızlandırdığı müşahede edilmiştir. Memleketimizin bu en mühim meselesinin Ziraat Vekâletimi
zin büyük bir hassaslıkla ele aldığını ve her vesile ile toprak muhafazası, erozyonla mücadele ted
birleri üzerinde köylü halkımızla sıkı iş birliğine girme yolunda olduğunu. müşahede etmiş bulunu
yoruz. 

e) Çayır mera faaliyetlerinde 1958 yılında yeni adımlar atılmıştır. Pamuk ve pancar sulu mü
navebe sahalarında, meyvalıklar altında ara ziraati olarak hayvan yemi nebatlarının yetiştirilmesi
ne çiftçilerimizin alâkaları cezbedilmiş ve bu faaliyet artık demonstrasyon safhasından çıkarak 
halka mal olmaya başlamış bir ziraat tekniği olduğu memnunlukla kayda değer görülmüştür. 

Yonca ve korunga ziraatinin genişlemesi yanında suni mera ve çayır tesisleri, ot tohumu istihsali 
hareketlerinin de başlamış olduğu anlaşılmaktadır. 

f) En mühim mevzulardan birisi olan hayvancılıkta 1958 yılında bilhassa suni tohumlama 4 
faaliyetlerinin genişleyişine ve merinoslaştırma programının inkişaflar kaydettiğine işaret tetmek 
icabeder. 1958 de 120 000 koyun ve 40 000 sığıra da suni tohumlama yapılmıştır. Diğer taraftan 
1958 yılında ehemmiyetli miktarda damızlık materyali ithali de kabil olmuş bulunmaktadır. Bu
gün hayvan mevcudumuz 70 milyona ulaşmış bulunması hayvancılığımızın ilerlemeler kaydettiğini 
açıkça göstermektedir. 

Merinos yapağısı fiyatlarının tesbitinde Hükümetin aldığı teşvik edici tedbirler ve et fiyatla
rında çiftçileri hayvan yetiştirmeye teşvik eden konjonktür hayvancılığımızın inkişafı sahasında ümit 
verici faaliyetlerin başlamasına vesile olmuştur. 

g) Hayvan sağlığı işleri 1958 yılında genişlemiş, aşı ve serum istihsalimizdeki artışlara muvazi 
olarak aşılanan ve tedavi, edilen hayvan sayısı da büyük artışlar kaydetmiş, ve 5 246 609 hayvan 
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aşılanmıştır. Hayvanın kıymetli bir gelir kaynağı olması çiftçimizi veteriner hizmetlerine daha da 
çok müracaata alıştırmaya başlamıştır. 

1958 de büyük zayiata sebebiyet verecek korkulu epidemler vukubulmamakla bearber bunda Ziraat 
Vekâletinin dikkatle ve tedbirli olarak hareket etmiş olmasını birinci derecede âmil olduğunu zikret
mek lâzımdır. 

Yukarda hulasaten arz edilen ana faaliyet mevzularından maada diğer zirai mevzularda da vekâ
letin 1958 faaliyeti, istihsalin artırılması, kalitenin iyileştirilmesi yönünden ileri adımlar atılmasını 
temin etmiş bulunmaktadır. 

Bu arada bilhassa ziraat sanatleri, pazarlama, tohum sertifikasyonu, sebzecilik, mcyvacılık saha
larındaki faaliyetleri zikertmek icabeder. 

Teklifler : 
1. 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri faslında aylık 2 000 

lira brüt ücretle mukaveleye bağlanması düşünülen sebzecilik mütehassısının transfer hakkı olan 750 
markın transferini temin için bu bölüme 13 200 lfra ilâvesi ve karşılığının 429/10 kimyevi madde 
ecza ve ilâçlar maddesinden karşılanmasını arz ve teklif ederiz. 

2. Öğrencilere verilecek burslar Yüksek Encümenin karariyle 150 iiardan 175 liraya çıkarılmış 
bulunmaktadır. Burslu talebe sayısına göre bu tertibe daha 382 300 liranın ilâvesi icabetmektedir. 

Temenniler : 
1. Memleket ziraatini istenilen seviyeye çıkarılması Hükümetin yollar, limanlar, mektepler, 

endüstrileşme ve diğer sahalardaki faaliyetlerine muvazi olarak Ziraat Vekâletinin araştırma, öğre
tim ve tatbikat hizmetlerini gereği gibi geliştirmesine bağlı bulunmaktadır. 

Bu hizmetler malî imkânların artırılması yanında bu vekâletin her şeyden önce icabettiği fcfdar 
yetişkin elemanlara sahibolmasma ve bunların vekâlet hizmetinde muhafaza edilmesine ihtiyaç 
göstermektedir. 

Bu vakıayı hisseden Vekâlet bâzı idari tertip ve tedbirlerle feragatle ve mesai saati ile bağlı 
Olmaksızın çalışan ziraatçi ve veteriner hekimleri tatmin etmeye çalışmaktadır. Ancak bu tedbirlerin 
vekâletin her faaliyet branşında çalışan elemanlara teşmil edilmesine imkân vermediği göz önünde 
tutularak icabeden kanuni hazırlıkların bir an evvel ikmalini bilhassa araştırma müesseseleri ile Tek
nik Ziraat teşkilâtında vazife alan elemanların durumlarının süratle ıslah edilmesini temenni ederiz. 

2. Gerek birinci maddede arz ettiğimiz temenniyi ve gerekse vekâletin diğer hizmetlerini daha 
rasyonel şekle sokacak olan «Teşkilât Kanunu» hakkında evvelki senelerde tekrarlanan temenniyi bir 
defa daha Yüksek Komisyonun ve Hükümetin alâkasına arz ederiz. 

3. Zirai tedrisatın bugünkü ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi için Vekâletin hazırlamakta 
olduğu kanun tasarısının son şeklini almış olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. Memleketin 
tahsil görmüş çiftçilere olan ihtiyacının büyüklüğü karşısında evvelki senelerde yapılmış olan temen
niyi gerçekleştirecek olan bu kanun teklifinin bu sene Yüksek Meclise şevkinin temini temennisini 
bir defa daha tekrarlamak isteriz. 

4. Toprak muhafaza ve zirai sulama işlerinin iyi bir şekilde yürütülmesini sağlıyaeak olan ka-
# nun tasarısının ikmal edilerek Yüksek Meclise sevk olunmak üzere Başvekâlete arz edilmiş olduğunu 

memnunlukla tesbit edilmiştir. Bu suretle geçen yıllarda, yüksek komisyonca iştirak edilen bir te
menninin daha bu devre zarfında tahakkuku kabil olabilecektir. Bu kanun teklifinin yüksek komis
yonun yakın alâkasına mazhar olmasını temenni < deriz. 

5. Çayır meraların muhafazası, ıslahı, bakımı ve-kullanılması hakkında Vekâletçe hazırlanmakta 
olan kanun tasarısının son şeklini aldığı da müşahede edilmiştir. Bu kanun tasarısının da bu devre 
zarfında Yüksek Meclise şevkini temenniye şayan görmekteyiz. 

6. Tohum sertifikasyonu kanunu geçen devre zarfında sevk edilmemiş olduğundan nihai şek
lini almış olan bu kanun daha fazla geciktirilmeden Yüksek' Meclisin fetkikrae sunulmasını-ehemmi
yetle işaret etmek isteriz. 

7. Meclisin 10 ncu devre üçüncü içtima yılında sevk edilmiş kanunlarda ti ziraat mektepleri 
öğretmenlerinin ders saatleri ücretleri bu devre zarfında kanunlaşmıştır Ancak öğretmenlerin iş-
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ietme tazminatları ile mektep ve müesseselerin mütedavü sermaye kanunlarına ait tasanlar henüz 
yüksek komisyonca nihai şeklini almamış ve Meclis Umumi Heyetine arz olunamamıştır. Bu tek
liflerin süratle kanunlaşması Vekâlet hizmetlerinde büyük ferahlıklar temin edeceği cihetle süratle 
tetkikini temenni etmekteyiz. 

8. Ticaret gübreleri hakkındaki kanun teklifi halen Adalet Encümeninde tetkik edilmektedir. Bu 
tasarının da bu devre içinde kanunlaşması büyük bir boşluğu dolduracak ve yüksek encümenin bir 
temennisi daha tahakkuk etmiş olacaktır. 

9. 6964 sayılı Kanunla kabul edilen ziraat odaları Kanununun, tatbikat için lüzumlu 5 000 000 
liranın konmaması dolayısiyle, 1959 yılında da tatbik edilemiyeceği anlaşılmaktadır. Çiftçimizin teş
kilâtlanması ve birtakım Devlet hizmetlerinin kendi imkânları ile doğrudan doğruya çiftçiler tarafın
dan yürütülmesine imkân verecek olan bu ileri görüşlü kanunun tatbikatına ait hazırlıkların 1959da 
tamamlanarak 1960 yılında odaların faaliyete geçmesine imkân verilmesine ehemmiyetle işaret etmek 
isteriz. Bu hususta 1958 raporumuzdaki görüşlerimizi aynen muhafaza etmekte olduğumuzu arz ede
riz. 

10. Ziraat Vekâletini memleket ekonomisindeki en verimli faaliyetlerinden birini teşkil eden çay 
ziraati» bu ziraatle müştagil vatandaşlara 1958 yılında 35 000 000 lira ödenmesini temin etmiştir. 
1965 - 1967 senelerinde çay istihsalimizin asgari 8 bin tona çıkacağı ve böylece çay müstahsılma 100 
milyon lira ödeneceği, bu miktar dövizin tasarruf edileceği göz önünde tutulursa çay işlerimizi da
ha iyi organize etmeye muhtaç olduğumuz anlaşılır. Vekâlet bu ihtiyacı hissederek Rize Bahçe Kül
türleri İstasyonunu «Çay Araştırma Enstitüsü» haline getirmiştir. Ancak Enstitünün lâboratuvar 
bina v. s. ihtiyaçları henüz tamamlanmamıştır. 1959 senesi içinde bu hususların projeye bağlanarak 
1960 senesinde tesislerin tamamlanmasını temenni ederiz. Halen iki şeker fabrikasının 5 - 6 sene 
sonra 5 şeker fabrikasının çiftçiye temin ettiği faydaları ve 40 - 50 milyonluk döviz tasarrufunu sağ-
lıyacak olan çay teşkilâtının, bu işlerde çalışan elemanların mezkûr hizmetlerinin de göz önünde bu
lunduran bir statüye bağlanmasını ehemmiyetle zikr ve temenniye müsareat ederiz. 

Ziraat Vekâleti 1959 yılı bütçe teklifine dair yukarda madde halinde* izah olunan teklif ve temen
nilerimizi yüksek takdirlerinize arz ederiz. 

Gtazianteb Mebusu Kars Mebusu Rize Mebusu Trabzon Mebusu 
Ekrem Cenanı Behram Öcal Hüseyin Agun ismail Şener 
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P. M. 

Ziraat Ve 

Tahsisatın nev'i 

Birinci Kısım -Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

kâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
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 2 572 100 2 572 100 2 572 100 
12 Vilâyetler memurları maaşı 28 250 000 30 769 100 30 769 100 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 30 825 101 33 344 201 33 344 201 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 480 000 480 000 480 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 12 610 000 12 610 000 12 610 000 

Fasıl yekûnu 13 090 000 13 090 000 13 090 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

37 400 

66 100 

103 500 

37 400 

319 900 

357 300 

37 400 

319 900 

357 300 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 98 600 170 600 183 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

II - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

45 000 

775 000 

6 000 

135 000 

2 000 

15 000 
26 500 

45 000 

835 000 

6 000 

135 000 

2 000 

15 000 
26 500 

45 000 

835 000 

8 000 

135 000 

2 000 

15 000 
26 500 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T.O. Emekli Sandığına yapı
lacak Ödemeler 

3 000 3 000 

210 
217 

10 
20 

30 

Temsil tahsisatı 
Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
Ek görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenlerinin 
ücreti 
Ders saati ücretleri 

2 100 

88 520 

1 500 
0 

Fasıl yekûnu 90 020 

2 100 

88 520 

2 000 
106 100 

196 620 

Fasıl yekûnu 1 004 500 1 064 500 1 064 500 

3 000 

1 807 000 1 807 000 1 807 000 
2 100 

88 520 

2 000 
106 100 

196 620 

ikinci kısmı yekûnu 47 023 821 50 035 321 50 048 521 
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M. Tahsisatın nev'i 

Ziraat Vekaleti 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

301 

302 

303 
304 

Üçüncü kısım - Yönetim: 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

12 500 
10 000 
10 000 
12 000 
10 000 
20 000 

25 000 
10 000 
12 500 
17 000 
10 000 
25 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

30 000 

.100 000 

35 000 

100 000 

25 000 
10 000 
12 500 
17 000 
10 000 
25 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Tsıtma 

Fasıl yekûnu 

74 500 

65 0000 
150 000 
130 000 

25 000 
30 000 

150 000 

550 000 

99 500 

105 000 
150 000 
162 500 

50 000 
30 000 

262 500 

760 000 

99 500 

105 000 
150 000 
162 500 

50 000 
30 000 

262 500 

760 000 

35 000 

100 000 

21 
22 

305 
•11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

250 000 
80 000 
80 000 

510 000 

75 000 
717 300 

792 300 

250 000 
80 000 , 
80 000 

510 000 

75 000 
817 300 

892 300 

250 000 
80 000 
80 000 

510 000 

75 000 
817 300 

892 300 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

306 
307 

308 

10 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

30 
40 
50 

92 

93 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ziraat işleri muvakkat vazife 
harcırahı 
Veteriner işleri muvakkat va
zife harcırahı 
Pamuk işleri muvakkat vazife 
harcırahı 
Yayın işleri ve köy etüdleri 
muvakkat vazife harcırahı 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Ziraat) 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Veteri
ner) 

16 500 37 000 37 000 

250 000 
20-000 

1 600 000 

1 400 000 

35 000 

10 000 

1 000 000 
180 000 
35 000 

1 171 500 

400 000 

375 000 
25 000 

2 000 000 

1 800 000 

43 750 

10 000 

2 000 000 
250 000 

85 000 

1 171 500 

460 000 

375 000 
25 000 

2 000 000 

1 800 000 

43 750 

10 000 

2 000 000 
250 000 

85 000 

1 171 500 

460 000 

500 000 538 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

538 000 

Fasıl yekûnu 6 601500 8 758 250 8 758 250 

309 

11 
12 

11 

12 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili 
rafları 
Vekâlet otomobili 
rafları 

işletme mas-

onarma mas-

15 000 
50 000 

65 000 

3 000 

2 000 

20 000 
85 000 

105 000 

4 500 

3 000 

20 000 
85 000 

105 000 

4 500 

3 000 
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1958 1959 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

31 Ziraat işleri taşıtları işletme 
masrafları 1 476 250 2 215 000 2 215 000 

32 Ziraat işleri taşıtları onarma 
masrafları 622 000 933 000 933 000 

33 Veteriner işleri taşıtları işlet
me masrafları 500 000 950 000 950 000 

34 Veteriner işleri taşıtları onar
ma masrafları 200 000 350 000 350 000 

35 Pamuk işleri taşıtları isletme 
masrafları " 18 000 27 000 27 000 

36 Pamuk işleri taşıtları onarma 
masrafları 6 000 9 000 9 000 

37 Yayın işleri ve köy etüdleri 
taşıtları işletme masrafları 8 000 12 000 12 000 

38 Yayın işleri ve köy etüdleri 
taşıtları." onarma masrafları 2 000 3 000 3 000 

39 Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri taşıtları işletme mas
rafları 400 000 800 000 800 000 

40 Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri taşıtları onarma 
masrafları 142 000 300 000 300 000 

Fasıl yekûnu 3 379 250 5 606 500 5 606 500 

Üçüncü kısmı yekûnu 12 019 050 16 803 550 16 803 550 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Okullar umumi masrafları 

10 Bölge ziraat okulları 
20 Teknik ziraat okulları 
30 Teknik bahçıvanlık okulları 
40 Hayvan sağlık memurları ve 

Nalbant Okulu 
50 Makinist okulları 
O Pratik ziraat okulları 

Fasıl yekûnu 3 455 500 4 207 500 4 207 500 

700 000 
1 491 500 
700 000 

150 000 
139 000 
275 000 

977 500 
1 960 000 
900 000 

200 000 
170 000 

0 

977 500 
1 960 000 
900 000 

200 000 
170 000 

0 
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M. Tahsisatın nev'i 

Zirai mücadele 
10 Umumi masraflar 
20 Mücadele enstitüsü ve müca

dele istasyonları 
30 Fümigatuvarlar masrafları 
40 Çekirge mücadelesi için F.A.O. 

ya yardım 

Fasıl yekûnu 

Tarla ziraati, tohum ıslahı, de
neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk ve hayvan besleme iş
leri umumi masrafları 

10 Tohum ıslah, deneme, üretme 
işleri ve kurumları 

20 Hayvan yemi, çayır ve mera 
yağ ve lif bitkileri araştırma
ları 

30 Kauçuk bitküeri ıslahı, dene
me ve üretme işleri 

40 Köy çayır ve meraların m ıslah 
ve toplu köy yoncalık ve ko
rungalıkları tesisi 

50 Melez mısır demonstrasyon ve 
teşmili işleri 

60 Köylerde yapılacak yem silo
ları gösterileri masrafı 

70 Çeltik Kanunu uygulama mas
rafları 

80 Köylerde yapılacak hayvan 
besleme demonstrasyon umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Bahçe ziraa,ti işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 

10 Bağcılık, meyvacılık, sebzeci
lik ve süs nebatları işleri ve 
kurumları 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 000 14 000 000 14 000 000 

300 000 300 000 300 000 
50 000 50 000 50 000 

75 000 75 000 75 000 

10 425 000 14 425 000 14 425 000 

500 000 500 000 500 000 

230 000 230 000 230 000 

100 000 100 000 100 000 

1 400 000 1 400 000 1 400 000 

25 000 25 000 25 000 

28 000 28 000 28 000 

5 000 5 000 5 000 

50 000 50 000 50 000 

2 338 000 2 338 000 2 338 000 
1 • •' ••, ı, i 1 : ' s ; — : .,, - — - • = 

2 000 000 1 928 000 1 9̂ 8 000 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabıs3 edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 Zeytin işleri ve kuramları 1300 000 300 000 30O 000 
30 3788, 5748 ve 6754 «ayılı ka

nunların gerektirdiği çay işleri 675 000 675 000 675 000 
40 Köy fındıkhklannın ıslâhı 40 000 40 000 40 000 
50 Köylerde kurulacak toplu kov 

bağ ve mey valıklan ' 65 000 65 000 65 000 

Fasıl yekûnu 3 080 000 3 008 000 % 008 000 

420 İpekfoöcekçilik, tavukçuluk, 
arıcılık umumi masrafları 

10 tpekböcekcilik isleri ve .ku
rumları " ' 65 000 65 000 65 000 

20 Tavukçuluk ve aııcılık işleri 
ve kurumları 715 000 • 715 000 71.5 000 

Fasıl yekûnu 780 000 780 000 780 000 

421 Ziraat sanatları umumi mas-
rafları 50 000 50 000 0̂ 000 

422 Pamuk işleri umumi masraf-
lan . » 210 000 210 000 210 000 

423 Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri umumi masrafları 1 300 000 1 780 000 1 780 000 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteriyolo 
ji ve serum kurumları ve lâ-
boratuvarlar kurma ve idare 
işleri umumi masrafları 

10 Umumi masraflar 
20 Veteriner sağlık kurumları 
30 Hayvan tazminatı 
40 Veteriner malzeme ambarı 

800 000 
1 100 000 
1 000 000 
100 000 

3 000 000 

1 000 000 
1 100 000 
1 000 000 
1̂ 5 000 

3-225 000 

i 000 000 
1 100 000 
i 000 000 
125 000 

3 225 000 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 

10 Aygır depoları 1600 000 1600 000 1600 000 
20 Koyun ve kürk havvanlan ve 

numune aMan " 40 000 40 000 40 000 



F. 

İ26 

M. 

30 

40 
50 

10 
20 

Ziraat Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 
ve kuramları 
Suni tohumlama 
İhsa ve organizasyon 

Fasıl yekûnu 

Merinos işleri umumi masraf
ları 
Umumi masraflar 
Suni tohumlama 

520 000 
475 000 

5 000 

2 640 000 

1 000 000 
0 

— 373 — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

520 000 
475 000 

5 000 

2 640 000 

1 000 000 
500 000 

520 000 
475 000 

5 000 

2 640 000 

1 000 000 
500 000 

Fasıl yekûnu 1 000 000 1 500 O00 1 500 000 

427 6893 sayılı Kanun gereğince 
verilecek prim ve ikramiye 0 448 090 448 000 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artezyen işleri umumi masraf
ları 

10 Küçük su ve- artezyen işleri 7 000 000 8 500 000 8 500 000 
20 Sulama istasyonları 600 000 600 000 600 000 
30 Kimyevi gübre denemeleri teş

mil 200 000 200 000 200 000 
40 Toprak etüd ve tahlilileri 275 000 275 000̂  275 000 
50 Toprak muhafaza işleri umumi 

masrafları 150 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 8 225 000 10 575 000 10 575 000 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
10 Ziraat işleri ' 100 000 229 000 215 800 
20 Veteriner işleri .800 000 2 000 000 2 000 000 
30 Yayın işleri 2 000 2 000 2 000 
40 Zirai mücadele ve zirai karan

tina işleri 10 000 000 35 000 000 35 000 000 

Fasü yekûnu 10 902 000 37 231 000 37 217 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

431 At yarışları ikramiyesi 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

451 Yayın masrafları 
10 Satrnalma ve abone 
20 'Başka her çeşit masraflar 
30 Teknik enfermasyon umumi 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalana
rak ecnebi, memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve demeklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

40 000 40 000 40 000 

0 247 500 97 500 

2 078 800 2 374 100 2 724 100 

30 000 30 000 30 000 
127 000 127 000 127 000 

50 000 100 000 100 000 

207 000 257 000 257 000 

214 250 460 500 460 500 

500 000 800 000 800 000 

714 250 1 260 500 1 260 500 

197 390 699 840 699 840 

65 000 175 000 175 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen ' kabul edilen 
Lira Lira 

457 

458 

30 Türkiye'de yapılacak millet
lerarası teknik toplantılar ve 
açılacak yetiştirme merkezle
ri umumi masrafları 15 000 55 000 55 000 

Fasıl yekûnu 277 390 929 840 929 840 

iç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 

10 Ziraat îşleri Umum Müdür-

Fasıl yekûnu 303 000 

20 

30 

10 
20 

30 

lüğü 
Veteriner îşleri Umum Müdür
lüğü 
Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina îşleri Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 
îc fuarlar 
Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
Ziraat sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları ve teşvik ikra
miyeleri 

205 000 

15 000 

30 000 

250 000 

3 000 

250 000 

50 000 

205 000 

15 000 

30 000 

250 000 

3 000 

250 000 

50 000 

205 000 

15 000 

30 000 
1 

250 000 

3 000 

250 000 

50 000 

303 000 303 000 

476 Kurs umumi masraflan 
10 Yatılı ve yatısız makinist 

kursları 250 000 250 000 250 000 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 370 000 370 000 370 000 
30 Veteriner kursları 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 640 000 640 000 640 000 

Dördüncü kısmı yekunu 51 920 940 88 724 440 88 911 240 
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F. M. 

501 
502 

10 
20 

- • 

— Ziraat Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçları 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

65 000 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

1959 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

-

65 000 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

65 000 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar 200 000 200 000 350 000 

Altıncı kısim yekûnu 200 000 200 000 350 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 47 023 821 50 035 321 50 048 521 
Üçüncü kısmı yekûnu 12 019 050 16 803 550 16 803 550 
Dördüncü kısmı yekûnu 51 920 940 88 724 440 88 911 240 
Beşinci kısım yekûnu 75 000 75 000 75 000 
Altıncı kısım yekûnu 200 000 200 000 350 000 

UMUMÎ YEKUN 111 250 811 155 850 311 156 200 311 
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F. 

701 

711 

731 

M. 

10 
20 
30 

10 
20 
30 
40 
50 

10 
20 
30 

t 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Makiııa, alet ve malzemeler 
onanmı 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

İstimlâkler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumlan 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

_ 

1 000 000 
100 000 

100 000 

1 200 000 

550 OOO 
10 000 
2 000 

10 000 

150 000 

722 000 

500 000 
250 000 

50 000 

800 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 000 
100 000 

100 000 

1 200 000 

750 000 
10 000 
2 000 

10 000 

300 000 

1 072 000 

500 000 
25 000 

50 000 

575 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 000 
100 000 

100 000 

1 200 000 

, 
750 000 
10 OOÖ 
2 000 

10 000 

300 000 

1 072 000 

500 000 
25 000 

50 000 

575 000 

751 Satınahnacak makina, alet ve 
malzemeler 

10 Ziraat işleri ve kurumları 3 000 000 4 550 000 4 550 000 
20 Veteriner işleri ve kurumları 400 000 500 000 500 000 
30 Yayın işleri 10 000 10 000 10 000 
40 Pamuk işleri ve kurumları JjpÖ 000 100 000 100 000 
50 Zirai mücadele ve zirai karan

tina işleri ve kurumları 1 900 000 2 900 000 2 900 000 

Fasıl yekûnu 5 410 000 8 060 000 8 O80 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul, edilen 
' Lira Lira 

753 Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 

761 6831 sayılı Orman Kanunu mu-
cibince yapılacak ödemeler 

10 6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat Ban
kasına 

20 6831 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesi mucibince Ziraat Ban
kasına 

191 700 198 900 198 900 

1 000 000 

1 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

2 000 000 

771 

773 

10 

20 

30 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesine dair 5254 
sayılı Kanunun 10 ncu madde
si gereğince yapılacak ödeme
ler 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nci maddesi, 5748 ve 6754 sa
yılı kanunlar gereğince yapıla
cak ödemeler 
5389 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan tahviller için yapıla
cak ödemeler 

6 242 960 13 279 860 13 279 860 

2 240 640 10 085 000 

4 176 860 4 039 880 

10 085 000 

4 039 880 

Fasıl yekûnu 12 660 460 27 404 740 27 404 740 

Döner sermaye 
10 Ziraat işleri ve kurumları 
20 Veteriner işleri ve kurumları 
30 Pamuk işleri ve kurumları 

275 000 
1 250 000 

100 000 

f i I .» 

275 000 
1 250 000 

100 000 

275 000 
1 250 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 1 625 000 1 625 000 1 625 000 

Yatıranlar yekunu 24 609 160 42 135 640 42 135 640 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O Yapı işleri ve esaslı onannalar 
için Nafıa Vekâlei Mçesine 
aktarılacak olan 

O Taşıt mubayaası için Maliye 
Vekâleti bütçesine aktanlacak 
olan 

2 300 000 2 103 000 

O 2 000 000 

UMUMİ YEKÛN 26 909 160 46 238 640 

O 
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33 - Devlet Meteoroloji İşleri 
U. M. 

* 



Rapor 
19 . T . 1959 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

'Devlet Meteoroloji jşleri Umum Aîüdürlüğünün 1959 malî yılı bütçesinin fasıl ve maddelerimi 
tetkik ettik : 

1. Umum Müdürlük bütçesinin yatırımlar kısımları haricolmak üzere 1958 malî yılma nazaran 
784 865 lira bir fazlalıkla 7 580 880 lira olarak tanzim edilmiştir. 

784 865 liralık bu artışın, Umum Müdürlüğün Teşkilât Kanununda musarralı askerî meteorolo
jik hizmetlerle, günden güne inkişaf eden Sivil Havacılık Meteorolojik desteğini ifa zarureti karşı
sında yeniden ihdas edilen 33 kadroyu karşılamak, çalışmakta olan ve yeniden kurulacak meteoro
loji istasyonu ihtiyaçlarını temin etmek ve bir kısmının ise nizami mecburiyetlere istinadetmesinden 
tevellüdcttiği ve pek yerinde olduğu görülmüştür. 

201 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerinin yekûnunu teşkil eden t 848 002 liranın içerisinde idare
nin teşkilât kanunlarında bulunan 85 merkez kadrosu ile 319 vilâyetler kadrosu karşılığı olup, 
bunların arasında merkez kadrolarından 1 ve 2 üst derece alacaklar için 3 050 lira artış, vilâyetler 
kadrolarında ise üst derece alanlar mümkün okluğu kadar maaşları karşılığı kadrolara intikal etti
rilmiş olmasından 12 430 lira bir eksilme yapılmıştır. 

2.' 202 nci faslın 11 nci maddesindeki merkez hizmetliler ücretinde vâki 88 000 liralık artış ile 
yine bu faslın 12 nci maddesinde vilâyetler hizmetliler ücretinde görülen 135 400 lira fazlalık, 
merkez şubelerinde çalıştırılması zaruri 13 teknisiyenin ve hava meydanlarında uçuş meteorolojisini 
bilhassa jet üslerinde meteorolojik' himayeyi sağlamak üzere konulan 20 aded rasat şefi kadrolarını 
ka rşılıyabil eeekti r. 

3. Bu sene konulmuş olan 203 neü geçici hizmetliler ücreti karşılığı olarak 5 400 lira. ile, An
kara'da yılda 9 ay müddetle açılmakta olan meteoroloji tekâmül kursunda ders verecek öğretmen -
ler için 150 lira aylık ücretli 4 öğretmen kadrosunun temini ihtiyacından doğduğu anlaşılmıştır. 

4. 206 neı faslın 11 nci merkez memurları çocuk zammmdaki 4 000, 21 nci maddesindeki mer
kez memurları doğum yardımmdaki 2 400 ve 22 nci maddesindeki vilay etler memurları doğum var-
dımmdaki 2 000 liralık artışın, bu maddelere 1958 bütçesinde mevzu ödeneklerin kâfi gelmemesin
den bizzarure yapıldığı, görülmüştür. 

5. 209 ncu bölümdeki 6 500 liralık fazlalık, yeni ihdas edilmiş 33 kadro mukabilinde 5434 sa
yılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Emeldi Sandığına yapılacak ödemeleri karşılayacaktır. 

6. 211 nei bölüme mevzu 110 000 lira ile 24 saat faaliyetleri devanı eden sivil ve askerî uçak
larla yabancı uçakların meteorolojik desteğini ifa için merkezde ilgili şubelerinde ve büyük mete
oroloji istasyonlarında çalışan personelin, iş saatleri haricindeki mesailerine mukabil 3656 sayılı Ka
nunun 22 nei maddesi gereğince yapılacak ödemeler için olduğu tesbit ve pek yerinde görülmüştür. 

7. 301 nci bölümün 60 nci maddesindeki ısıtma için 10 000 liralık artış, idarenin merkez kö
mür kontenjanına göre, kömür ihtiyacını karşılamak içindir. 

8. 302 nci faslın 10 ncu vilâyetler kırtasiyesinde yapılan 10 000 liralık artış adedi artmakta 
olan taşra meteoroloji istasyonlarının kırtasiyesini karşılıyabilecek, bu faslın 60 neı vilâyetler ısıtma 
maddesindeki 20 500 liralık fazlalık ile taşra meteoroloji istasyonlarının yakacak kontenjanlarının 
karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

9. 304 neü faslın 22 nci vilâyetler telefon masraflarındaki 10 000 liralık artışın birçok şehir 
lerde yeni kurulmuş PTT otomatik santrallerinden meteoroloji istasyonlarının müstefidolabilmesiil
den ileri geldiği anlaşılmıştır. 

10. 306 nci fasılda görülen 3 725 liralık artışın 16 müstahdeme iki senede bir verilmekte olan 
16 aded palto kargılığı olduğu anlaşılmıştır, 
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İ İ . 307 nci faslın 10 ve 20 nci maddelerinde görülen 45 000 liralık fazlalığın yeniden yapılacak 

tâyinlerle, teknik ve idari mecburiyetler karşısında yapılacak tahvillerde ve taşra teşkilâtının kontrol 
ve murakabesi ile telsiz cihaz ve jenaratörlerinin tamirleri için zaman zaman sevk edilecek ekiplerin 
yolluklarını karşılıyabileceği anlaşılmıştır. 

12. 308 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerindeki 17 000 liralık artışın 4598 sayılı Kanun gereğince 
memurlara ödenecek tedavi masraflarında lüzumlu olduğu tesbit edilmiştir. 

13. 309 ncu faslın 21, 31 ve 32 nci maddelerinin artış yekûnu olan 36 250 liranın asken manev
ralar ve zirai mücadelelere iştirak eden seyyar meteoroloji istasyonları nakil vasıtalarının işletme 
ve onarma ihtiyaçları için pek lüzumlu görülmüş, askerî tatbikat ve manevralara iştirak eden bu 
seyyar meteoroloji istasyonları nakil vasıtasını teşkil eden kamyonların 1937 ve 1939 model oluşla
rına rağmen her an harekete hazır ve iyi bakılmış bulunmaları müşahede ve takdirle karşılanmıştır. 

14. 417 nci fasıldaki 188 340 liralık artışın Aemerikan yardımından da temin edilmiş cihazlar, 
jeneratörler, telsiz ve radiosondelerle çalışan meteoroloji şebekesinin işletme ihtiyaçları için çok 
lüzumlu olduğu anlaşılmıştır. 

15. 451 nci faslın 10 ve 20 nci maddelerindeki 13 000 liralık artışın, Dünya Meteoroloji teşekkül
leri ile mübadelei neşriyat usulüne göre, yayın ve tevzi edilmekte olan bültenlerden müterakim, bir 
kısmının da neşrini temin için olduğu müşahede edilmiştir. 

16. 452 nci fasim 10 ve 20 nci maddelerindeki 30 400 liralık artışın, gerek 4489 sayılı Kanun 
gereğince ve gerek teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere staj için gönderi
leceklerin masraflarını, dolar ayarlamasından doğan karşılğıı olduğu anlaşılmıştır. 

17. 453 ncü faslın 10 ve 20 nci maddelerindeki 43 900 liralık artış, kurum ve derneklere katılma 
payının yükselmesinden ve dolar ayarlamasından doğmuştur. 

18. Umum Müdürlük bütçesinin yatırımlar bölümünde 701 nci fasılda görülen 30 000 liralık artış 
ile ancak Rize, Adana, Urfa, Çorum, Elâzığ, Manisa ve Diyarbakır'da bulunan Meteoroloji istas
yonu binalarının onarımlarının karşılanabileceği tesbit edilmiştir. 

19. Meteoroloji Umum Müdürlüğünün 1959 malî yılı bütçesinin tetkiki esnasında da idarenin 
1958 malî yılı içerisinde uhdesine düşen vazifeleri muvaffakiyetle başarmış, büyük meteoroloji istas
yonlarını kamilen teçhiz etmiş ve mevcut program dâhilinde inşasına başlanılmış bulunan meteoro
loji istasyonları binalarının inşaatı ikmal edilerek, Amerikan yardımından temin edilmiş cihazların 
enstallasyonu yapılarak çalışmaya başlamış olduğunu takdirlerimizle kaydeder, keyfiyeti saygıları 
mızla arz ederiz. 

Gazianteb Mebusu Kars Mebusu Manisa Mebusu Rize Mebusu 
Ekrem Cenanı Behram öcal Sudi Mıhçıoğlu Hüseyin Agun 

Trabzon Mebusu 
İsmail Şener 
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1958 
Y ı l ı 

tajısişatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

447 950 
1 469 430 

1 

1 

1 857 382 

538 900 
2 394 600 

2 933 500 

451 000 
1 397 000 

1 

1 

1 848 002 

626 900 
2 530 000 

3 156 900 

451 000 
1 397 000 

1 

1 

1 848 002 

626 900 
2 530 000 

3 156 900 

tkinci 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 ma

aşı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 0 5 400 5 400 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 36 000 36 000 36 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zım-
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 A^ilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

10 200 

60 000 

1 200 

10 000 

1 200 

14 200 

60 000 

3 600 

12 000 

1 200 

14 200 

60 000 

3 600 

12 000 

1 200 
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32 

40 

207 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1958 
T ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 600 
1 000 

• 86 200 

1 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 600 
1 000 

94 600 

1 

t için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 600 
1 000 

94 600 

1 

301 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 189 000 195 500 195 500 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalıştırılacakla-
ra-verilecek ücret Ö 110 000 110 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yeldmıı 

* 
Üçüncü kısım - Yönetim 

masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

5 102 083 

7 000 
3 000 

26 500 
10 000 
10 000 
25 000 

81 500 

5 446 403 

7 000 
3 000 
6 500 

10 000 
10 000 
35 000 

71 500 

5 446 403 

7 000 
3 000 
6 500 

10 000 
10 000 
35 000 

71 500 
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F. M. Tahsisatın, nev'i 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

306 Giyecekler 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 00ü 
12 500 
15 000 
20 000 
10 000 
25 000 

97 500 

25 000 
12 500 
15 000 
20 000 
10 000 
45 500 

128 000 

25 000 
12 500 
15 000 
20 000 
10 000 
45 500 

128 000 

20 000 20 000 20 000 

7 500 7 500 7 500 

130 000 130 000 130 000 
10 000 10 000 10 000 
30 000 40 000 40 000 

177 500 187 500 187 500 

1 1 1 
40 000 40 000 40 000 

40 001 40 001 40 001 

3 725 7 4£ö 7 450 

40 000 70 000 70 000 
60 000 75 000 75 000 

20 000 20 000 20 000 

120 000 165 000 165 000 
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308 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahlar 
Merkez 
Vilâyetler 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
5 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

10 000 
15 000 

kabul edilen 
Lira 

10 OOC 
15 000 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

8 000 

2 500 

1 000 

35 000 

10 000 

48 500 

596 726 

25 000 

3 750 

1 000 

65 000 

15 000 

84 750 

729 201 

25 000 

3 750 

1 000 

65 000 

15 000 

84 750 

729 201 

403 
417 
450 

451 
10 
20 

Temsil masrafları 
İşletme umumi masrafları 
Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

5 000 
911660 

61 125 

3 000 
40 000 

5 000 
1 100 000 

61 125 

6 000 
50 000 

5 000 
1 100 000 

70 125 

6 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanıma göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve baş
ka her çeşit masrafları 

43 000 56 000 

12.000 25 000 

56 000 

25 000 
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20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 ' Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Milletlerarası meteoroloji teş
kilâtının hidrometeoroloji se
mineri için Ankara'da yapaca
ğı kongre masrafları 

Fasıl yekûnu 

476 Memur Ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 

Dördüncü kısım yekunu 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yuları borçları 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

11 600 29 000 29 000 

23 600 54 000 54 000 

14 250 50 000 50 000 

6 450 14 600 14 600 

1 1 1 

20 701 64 601 64 601 

60 000 60 000 60 000 

1 125 086 1 400 726 1 409 726 

1 500 1 500 1 500 

2 250 2 250 2 250 
800 800 800 

3 050 3 050 3 050 
4 550 4 500 4 550 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kışlım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 102 083 
596 726 

1 125 086 
4 550 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen -
Lira Lira 

5 446 403 
729 201 

1 400 726 
4 550 

5 446 403 
729 201 

1 409 726 
4 550 

UMUMÎ YEKÛN 6 828 445 7 580 880 7 589 880 

701 

711 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Mevcut makina, alet ve mal
zeme onarımı 

50 000 

7 000 

80 000 

7 000 

80 OOO 

7 000 

742 

751 

752 

0 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

Yatırımlar yekûnu 

200 000 

50 000 

2 600 

309 600 

200 000 

50 000 

1 

337 001 

200 000 

50 000 

1 

337 001 

5827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar 

0 Devlet Meteoroloji işleri 
Umum Müdürlüğüne (Maliye 
bütçesine) 

UMUMÎ YEKÛN 

15 000 

324 600 

0 

337 001 

0 



# 



34 - Münakalât Vekâleti 



Rapor 

25 .1.1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Münakalât Vekâletinin 1959 yılı Bütçesi tetkik olunmuş ve bu husustaki mütalâa ve temenni
lerimiz aşağıda sırasiyle arz edilmiştir; 

I - VEKÂLET 

Münakalât Vekâleti, kendisine bağlı teşekküllerin rasyonel bir şekilde işleyişini, ulaştırma politi
kamızın esas ve hedeflerini göz önünde tutarak çok yakından takip ve tetkik etmekte ve mevzuatın 
verdiği yetki dahilinde gerek teknik gerekse iktisadi icaplar bakımından murakabesini yapmaya ça
lışmaktadır. 

Memleketimizin içtimai ve iktisadi hayatında en mühim bir mevki işgal eden münakale sistemi
mizin işletilmesinde mesul gibi görünen Vekâletin fonksiyonunun, vazife ve salâhiyetlerinin hızla ge
lişmekte olan bu çok taraflı büyük sistemin ileri işletmecilik icaplarına göre yeniden tâyin ve tesbit 
edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Gerçi, teşkilâtın kendi kanunları, bu icaplara göre tedvin edilmiş ise de, bu teşkilâtın alı engini te
min edecek ve ana istikametleri gösterecek ve direktif verecek olan Vekâletin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 4770 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılmamış olduğundan Vekâlet murakabesini daha müs
mir bir şekle getirmek için bu kanunun yenilenmesi bir zaruret haline gelmiştir. Bu takdirde, Ve
kâletin teşkilât ve vazife kanunu ile ahenk temin etmek üzere buna bağlı müesseselerin kanunların-
da da bâzı tadillerin .yapılmasına ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Vekâletçe teşkilât kanununun tekemmülü yolunda yapılan tetkikler sonunda hazırlanan kanun lâ
yihasının vekâletlerin de tasvibine iktiran ettiği ve Hükümete sevk edilmek üzere olduğu müşahede 
edilmiştir. 

Vekâlet. Bütçesi: 

Münakalât Vekâleti 1959 malî yılı bütçesine mevzu tahsisat, 9 109 198 lira olup, bunun 
8 713 196 lirası cari ve 396 002 lirası da yatırımlara taallûk etmektedir. Bu tahsisatın 1958 yılı 
rakamiyle mukayesesinde 4 302 495 lirası cari hizmetlerde 144 000 lirası da yatırımlarda olmak 
üzere 4 446 495 lira fazlalık görülmektedir. 

Bu fazlalığın bütçe tertibi sırasiyle : 
136 950 Lirası yönetim masraflarında, 
728 548 >> daire hizmetlerinde, 

3 446 495 » yardımlarda, 
160 000 » da yatırımlarda bulunmaktadır, 

Mezkûr artışların sebeplerine gelince : 
Yönetim masraflariyle, daire hizmetlerine taallûk eden artışların bir kısmı diğer bütçelerde

ki esaslar dairesinde hizmet ve madde karşılıklarının hesaplanmasından ileri gelmektedir. Daire 
hizmetlerindeki artışın dört yüz bin liraya yakın bir miktarı, Yüksek Denizcilik Okuluna ait 
bulunmaktadır. Bu okul hakkında aşağıda izahat verilmiştir. Yardımlardaki artış ise 6623 sa
yılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 1957 bilanço
suna göre tahakkuk etmiş zararın karşılığını teşkil etmektedir. Her sene sonundan 30 gün evvel 



— 393 — 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafmdanMaliye ve Münakalât vekâletlerine takdim edil
mesi kanun icabı olan programın tetkik ve tasdiki esnasında bu zararın azaltılması husu
suna matuf tedbirlerin alınması temenniye şayan görülmektedir. 

Yatırımlardaki artışın 10 000 lirası Hazineye aidolup, liman idarelerince kullanılmakta bu
lunan binalardan tamire muhtacolanlarının tamir ve ıslahı, 20 000 lirası denet motoru bulun
mayan limanların makina ve tekne mubayaasının temini, 130 000 lirası da Yüksek Denizcilik 
Okulu için tatbikat gemisi temin olununcaya kadar öğrencilerin amelî bilgilerini artırmak 
maksadiyle filikalarla tesisler ve gemilerde yapılacak tatbikat gezintilerinde bunları takibet-
mek maksadiyle lüzumlu bulunan motorlu bir vasıtanın temini için ilgili fasıllara eklendiği gö
rülmüştür. Bu suretle, Münakalât Vekâleti bütçesindeki vâki artışların hakiki ihtiyaçlara kar
şılık olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Karayolları : 

Karayollarında motorlu nakil vasıtalariyle yapılan nakliyatın inkişafını temin hususunda 
alınması iktiza eden tedbirlerin tesbit ve tahakkuk ettirilmesini istihdaf eden çalışmalar yatı
rım imkânlariyle yakinen alâkalı bulunmaktadır. Bugün, hususi teşebbüs, demiryollarının yeti
şemediği bölgelerde ihtiyaçları karşılamak için taazzuv etmiş durumdadır. Nakil vasıtaları mik
tar itibariyle bugün ihtiyacı karşılayacak bir seviyeye vâsıl olmuş değildir. Halen, demiryo-
liyle muhtelif istihsal va istihlâk bölgeleri arasındaki nakliyat, mahdut miktardaki motorlu 
vasıtalarla temin edilmektedir. Bununla beraber, büyük iktisadi kalkınmanın pek yakında ikti-
taf edilecek semereleriyle hâsıl olacak imkânlarla artacak olan vasıtaların memlekette iyi tevzi 
edilmesi ve muntazam işlemesi için ne gibi tedbirler ittihazının icabedeceği ehemmiyetle tetkik 
mevzuu olarak ele alınmalı ve teşkilât kanununa uygun çalışmalar yapılmalıdır. 

Liman işletmeciliği : 

Liman işletmeciliği ve bunların bakım ve tamirlerine ait çalışmaların ilerlediği ve hazırlanan 
kanun lâyihasının yakında vekâletlere sunulacağı anlaşılmış ise de, geçen sene raporunda bu mü
him mevzu hakkında yazılanları aynen buraya alıyoruz. 

Son senelerde Nafıa Vekâletince yeniden inşa edilen veya tevsi ve ıslah edilen liman tesisleri
miz ortaya bir işletme problemi çıkarmıştır. Bu problemin çözülmesi geç kalmıştır. Limanların 
idare ve inzibatı ve işletme esaslarını ihtiva eden kanun tasarısının pek yakında Yüksek Meclise 
sevk edileceği beyan edilmiştir. Bu lâyihanın bir an evvel müzakere edilerek yürürlüğe girme
sini ehemmiyetle temenni etmekteyiz. Bozuk düzen başlıyan ve yürüyen işlerle nizamı iade etmek, 
işin başında yeni bir nizam kurmaktan çok daha zordur. Ve geç kalındığı nispette muvaffakiyet 
şansı azalacaktır. 

Bugünkü vaziyette limanlarımız 3 koldan idare edilmektedir : 
A) Demiryollarının nihayet bulduğu limanlar Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünce idare 

edilmektedir. 
B) Bunun haricindeki büyük limanlar Denizcilik Bankasınca işletilmektedir. 
C) Bunların haricinde kalan küçük liman ve barınaklar mahallî idareler tarafından işletil

mektedir. 
Limanların işletme esasları müşterek esaslara bağlı olmadığı gibi, mahallî şartlara intibak 

şartları da tesis edilmemiş ve teşkilâtlanmamıştır. 
Yeni limanların inşaatının kredisini vermiş olan Dünya Bankası mütahassıslarmın bu hususta 

tavsiye raporları Nafıa Vekâletinden Münakalât Vekâletine tevdi edilerek 2 seneden fazla zaman 
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daha kaybedecek zamanımız yoktur. Bu rapordaki tavsiyeler ana hatları itibariyle memleketi
miz şartlarına da uygun görülmektedir. Büyük limanlar, o şehirlerde kurulacak idare meclis
leri ve onlara bağlı işletme müdürleri ve teşkilâtı tarafından idare edilmeli ve'bunlar müstakil 
hüviyeti olmakla beraber, limanın memleket iktisadiyatı ve âmme hizmetleri bakımından tâbi ola
cakları hükümler bir kanunla muayyen olmalıdır. 

Münakalât Vekâletine bağlı bir daire, bu kanun ve bu kanuna göre tanzim edeceği nizamname ve 
talimatnamelere göre bu işletmeleri murakabe etmelidir. 

Liman tesisleri bu idarelere devredildikten sonra tesis masrafları limanın işletme gelirlerinin bir 
kısmiyle amortisman müddeti dâhilinde Hazineye iade edilmeli, gelirlerin diğer kısmı, o limanın ba
kım ve işletme masraflarını karşıladıktan sonra arta kalanı limanın inkişafı ve tekâmülü için birik-
tirilmelidir. 

Liman işletmeleri ilâve tesislerin ve teçhizat bakımlarından Nafıa Vekâletinin Liman İnşaatı 
Umum Müdürlüğünün murakabesine bağlı olmalıdır. 

Mevcut limanlar bu yeni nizama vaziyetlerinin intibak kabiliyetlerine göre bir intikal devresi 
içerisinde tâbi tutulmalıdırlar. 

Yüksek Denizcilik Okulu : 

1958 yılında öğrenci sayısı 170 den 200 e çıkarılmıştır. Bu sayının bugünkü bina darlığı yüzün
den daha fazlalaştırılması mümkün olamadığından nihari öğrenci alınması için 4915 sayılı Okul Ku
ruluş Kanununun tâdiline teşebbüs edilmiştir. Bu suretle önümüzdeki yıllarda bütçeye bir külfet 
tahmil edilmeden okula daha fazla öğrenci alınması imkân dâhiline girecektir. 

ICA yardımından okul lâboratuvar ihtiyaçları için 15 bin dolar karşılığı 146 000 lira sağlanmış 
olması memnuniyetle karşılanmıştır. 

Denizcilik Bankasiyle, Şilepçilik Türk Anonim Ortaklığı ve hususi armatörler için eleman yetiş
tiren bu mektebin Maarif Vekâletine devri hususunun uygun olup olmadığının bir tetkika tâbi tutul
masını muvafık görmekteyiz. 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Umumi mütalâalar : 

Münakalât Vekâletine bağlı yegâne mülhak bütçeli Umum Müdürlük olan bu idarenin fonksiyo
nunu, yine bu vekâlete bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri, Şirket Statüsündeki müesseselerle aynı 
karakteri taşımakta olduğundan bu Umum Müdürlüğün statüsünde tadilâta tâbi tutulmasının tetki
ka değer bir mevzu olduğu mütalâa edilmiştir. 

Yerli ve yabancı uçakların hava ülkemizde emniyetle ve kontrollü olarak seyrüseferlerini sağla
mak üzere; Nafıa Vekâletince inşa edilip bu umummüdürlüğe devrolunan meydanlarla Millî Müdafaa 
Vekâletine aidolup, işletilmesi yine bu umum müdürlüğe verilen meydanların bilhassa jet devrine 
girilmiş olmakla mevcut teçhizatın ihtiyaçları karşılamıya kifayet etmiyeceği göz önünde bulunduru
larak IACO kaidelerine uygun bir tarzda cihazlandırılması ve işletilmesine zaruret mevcudolduğun-
dan geçen seneki raporda arz edildiği üzere hazırlanmış olan programın tevsiine lüzum görülmüş 
ve bu maksatla 218 496 700 liralık bir teçhizatlanma programı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bütçe imkânları ve ehemmiyet dereceleri göz önüne alınarak, ayrı bir programa dâhil olan yapı 
işleri ve pist onarımlariyle birlikte, 17 300 000 liralık tahsisat ayrılmış bulunmaktadır. 
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Programın ana hatları: 

5. VI . 1945'tarifi ve 4749 sayılı kanunla Hükümetimizce de kabul edilen Şikago anlaşmalarına 
uygun olarak memleketimizde hava seyrüseferlerinin emniyetle yapılmasına matuf bu programda; 
yurdumuzun muhtelif bölgelerinde gerekli seyrüsefer yardımcı tesislerinin kurulması, haberleşme 
hizmetinin tazammun ettiği süratle ifası için telekomünikasyon sistemlerinin tevsii ve yeniden tesisi, 
meydanlarda bulundurulması zaruri olan asgari teçhizatın temini, meydan işletmeciliğinin icabet
tirdiği emin ve iktisadi bir işletmenin sağlanması maksadiyle mühim meydanların enerji hatlarının 
irtibatlandırılması nazarı itibara alınmış bulunmaktadır. 

Yine bu programda beynelmilel meydanlarımızın ÎLS ve OCA cihazlariyle teçhiz edilmesi der-
piş olunmuştur. Bu tahakkuk ettiği takdirde halen kötü hava şartlan altında bu meydanlara 
uçaklann iniş yapamamalan ve memleketimizin hava trafik kontrol sahasına girmiş bir tayyare-
nin indirilememesi gibi mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu programın ilk tatbikatı olarak 1958 yılında Ankara'da Bağlum mevkiinde bir aded VOR 
istasyonu kurulmuş, Yalova'da da Yeniköy civarında bir aded VOR cihazı kurulmasına başlanıl 
mış olup, bunlara ait teknik teçhizat memleketimize gelmiş bulunmaktadır. Aynca Trabzon'a 
1 200 W. lık bir aded radyofar cihazı Umum Müdürlük atelyesinde imal edilerek kurulmuş, Yalo
va radyofan yeni mahalline nakledilmiş, meyda/ı işletmeciliğinin icabettirdiği ve bütçe imkânları 
nispetinde tedariki mümkün olan yangın, kurtaıma ve nakil vasıtalan ile telekomünikasyon cihaz 
ve yedek aksamın meydan bakımı için lüzumlu araçlar temin edilmiş, Esenboğa ve Yeşilköy 
meydanlannda gerekli bakım binaları Urfa meydan binası Esenboğa yedek elektrojen grupu bi 
naşı ve otopark inşaatı ikmal edilmiş, Esenboğa'da atelye binası inşaatına başlanılmış meydanların 
PİST ve apronlannda lüzumlu tamirat yapılmış bulunmaktadır. 

Bütçe gerekçesinde de izah edildiği veçhile 1959 malî yılında teklif edilen bütçe ile aşağıdaki 
hususlann yapılması kararlaştınlmıştır : 

1. Esenboğa beynelmilel meydanına bir adedîLS aletli iniş sisteminin kurulması, Kuşadası'na 
bir aded radyofar tesisi ile Erzurum radyofannm takviyesi, 

2. Telekomünikasyon bakımından hava seyrisefer hizmetlerinin icabettirdiği tarzda muhabera
tın süratle alınıp verilmesini temin gayesiyle lüzumlu bir kısım alıcı ve verici cihazların muba
yaası ve mevcutlar da nazan itibara alınarak lüzumlu yedek aksamın temin edilmesi, 

3. İktisadi bir işletme temin ve mazut sarfiyatında tasarruf sağlamak maksadiyle İzmir ve 
Adana meydanlarının enerji hatlarının irtibatlandınlması, 

4. İlk plânda beynelmilel meydanlar göz önünde bulundurularak karlı havalarda pistlerin 
temizlenmesine ve jet uçaklannm icabettirdiği şekilde süratle süpürülmesine ve bakımına lüzum
lu malzemenin ve vasıtaların temini, 

5. Tayyare yangınlarına karşı zaruri olan bir kısım itfaiye ve kurtarma malzeme ve vasıta-
lannm tedariki, 

6. Emin bir işletmenin gerektirdiği elektrikenerjisi devamlılığı için lüzumlu elektrojen grup 
lannm mubayaası, 

7. Halen muhtelif mahallerde kira ile tutulmuş binalarda bulunan tesislerin İdare malı bina
larda olmasını sağlamak maksadiyle imkân nispetinde ve tedricen yeni ve standart tipte binalann 
inşası ve ihtiyaca kâfi gelmiyen binalann tevsii, kulesi bulunmayan meydanlara kule yapılması, 
atelye inşaatının ikmali, 

8. Beynelmilel meydanlanmızla diğer meydanlann pist, taksirat ve apron tamiratlariyle, bura: 
larda lüzumlu trafik işaretlerinin yapılması, 

1959 masraf ve varidat bütçesinin tetkiki: 

Yukarda arz edildiği üzere, bu İdareye ait hizmetlerin gelişmesi ve yeni meydanlann açılması, 
meydanlann tevsii ve tesislerin tecdit ve ikmali dolayısiyle masraf ve varidatta çoğalmalar olmuş
tur. 
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Fazla masraflar Hazine yardımı haricinde İdarenin gelişen hizmetlerine mukabil çoğalan diğer 
varidatla karşılanmaktadır. Yatırımlar haricinde kalan masraflar geçen seneyle nazaran 2 972 300 
lira fazlasiyle 13 782 056 liraya, yatırımlar da 12 602 500 lira fazlasiyle 17 360 000 liraya ve 
yekûn tahsisat 31 142 056 liraya baliğ olmuştur. 

Fazlalığın 509 925 lirası meydan hizmetlerinin ifası için lüzumlu olan personel ücretleriyle, 
bunların diğer haklarının kadroya ithalinden ileri gelmektedir. 

Yönetim masraflarında da 692 550 lira, daire ve meydan hizmetlerinde 1 569 000 lira, borç
larda 180 000 lira fazlalık vardır. Bunlar hizmetlerin ifası için konulması ieabeden zaruri mas
raflardır. 

Yatırımlardaki 12 452 500 lira fazlalık meydanlarda uçuş emniyetinin temini için meydanla
rın çeşitli tesis ve binalarının onarımına ve diğer makinalar ve yedek parçalar alınması için konul
muştur. Yatırımlara konulan bu tahsisatlar ihtiyaçların, bir plân dairesinde mütaakıp senelerde 
de yapılacağı göz önüne alınarak yapıldığı anlaşılmıştır. Meydanların yatırıma çok ihtiyaca vardır; 
Ehemmiyet sıralarına göre tahsisat konulmaktadır. 

Teklif ye temennilerimiz: 

1. Bu Umum Müdürlük Statüsünün Münakalât Vekâletine bağlı diğer teşekküller gibi İktisa
di Devlet Teşekkülü veya şirket haline getirilmesi hususunda bir teklif yapılması, 

2. Kotalarla veya ICA teknik yardımından istifade suretiyle getirilmesi uzun zamana müte
vakkıf âcil elektronik yedek malzemeyi 25 . VIII . 1958 gün ve 4/10707 sayılı Kararnamenin 
4 ncü maddesi muvacehesinde (B) sınıfı mesajları ve konma ve konaklama ücretleri karşılığın
da ecnebi havayolları şirketlerine süratle getirtilmesi imkânı kalmamıştır. Bu imkânın yeniden 
sağlanması, 

3. Yakın ve Orta - Şark bölgesinde müstekar hüviyetiyle memleketimiz beynelmilel mey
danlarının ecnebi havayollarının merkezi haline getirilebilmesi için süratle kalkınmak mec
buriyetinde bulunan bu idareye statüsü anonim ortaklığı olarak teessüs eden Türk Havayollarına 
verilen gümrük muafiyetinin tanınması, 

4. Bütçe gerekçesinin tetkikinde de görüleceği veçhile 952/20 tertibinde Esenboğa üçitı 
talebedilen ve kapalı hava şartlarında emniyetle iniş ve kalkışı temin eden ILS aletle iniş sis
teminden Yeşilköy Meydanına da kurulması zaruret olarak mütalâa edilmiş olup, cihazların 
getirilebilmesi için 2 500 000 liranın bu tertibe ilâvesi, 

5. İzmir Cumaovası meydanı bugünkü durumu ile Türk Havayollarının geçen sene tedarik 
ettiği Viscount uçaklarının iniş ve kalkışlarına müsait değildir. Bu sebeple İzmir'e bu tayyare
lerle sefer yapılamamaktadır. 

Yüksek Heyetinizce de malûmolduğu üzere, NATO meydanlarından ilgili hükümetçe masraf
lara iştirak olunmadığı takdirde sivil havayolları istifade edememektedirler. 

Nafıa Vekâletinin izmir Cumaovası pistinin tevsii için talebettiği tahsisatın Maliye Vekâle
tince bütçe mülâhazaları dolayısiyle yerine getirilmediği anlaşılmıştır. 

Ege'nin en mühim bir merkezi olan trafik kesafeti bakımından Yeşilköy ve Esonbağa'daıı 
sonra gelen bu meydana yolcuların gösterdiği rağbet muvahehesinde Viscount uçaklarının se
fere sokulmasının ehemmiyetini zikretmeyi ve yapılacak müzakereye göre lüzumlu tahsisatın 
verilmesini yüksek komisyonunuzun takdirlerine, 

6. Ecnebi şirketlerin memleketimize gösterdikleri rağbet karşısında beynelmilel hava li
manlarındaki terminal binalarında bulunan bürolar tamamen işgal edilmiş, yeni müracaatleri 
karşılayamaz hale gelmiş olduğundan bu izdahamı önleyebilmek ve bu vesile ile gümrük işleri
nin de artmış olması dolayısiyle gümrük idaresinin de ihtiyaçlarını temin için 740 tertibine bütçe 
muvazenesini temin maksadiyle konulan meblâğın bu ihtiyaçları karşılamaya kâfi gelmiyeceği 
anlaşılmıştır.. 
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Bütçe zaruretleri dolayısiyle teklif yapılamamakta ise de, işin önemini komisyonun tetkikle

rine ; 
7. 403 temsil masrafları, faslına konan tahsisat miktarı 8 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Halbuki gerek beynelmilel meydanlara ve gerekse îzmir, Adana ve sair meydanlara gelen yerli ve 
yabancı Devlet ve Hükümet ricali ile misafirlere izaz ve ikram için konulan tahsisatın az olduğu 
görülmekle emsal müesseselere kıyasen bu miktarın artırılmasına zaruret görülmektedir. Bu hu
susu encümenin yüksek takdirlerine, 

8. Devlet Hava Meydanlarının işgal ettiği geniş sahalarda diğer memleketlerde olduğu gibi 
meydan hizmetlerini aksatmamak şartiyle zirai işletmelerde kullanılması memleket iktisadiyatına 
esaslı bir faide temini için bir kanun lâyihasının teklifine, 

Ehemmiyetle işaret etmek isteriz. 

II - DEVLET DEMİRYOLLARI 

Devlet Demiryolları görmekte olduğu âmme hizmetinin büyük önemi dışında, yurdun iktisadi 
gelişmesinin özel problemlerini halletmek, uhdesine mevdu milyarları aşan sermayesinin hayatiye
tini muhafaza edebilmek ve münakale hizmetlerini en rasyonel bir şekilde başarabilmek için çok 
ağır ve ağır olduğu kadar da şerefli bir hizmetin mesuliyeti altında bulunmaktadır. Bu durumu ile 
demiryolları, münakalât camiasında müstesna bir yer işgal etmekte ve demiryollarının problemleri 
münakalât problemlerinin ana mevzularını teşkil etmektedir. 

Demiryolları Umum Müdürlüğü büyük bir süratle artan trafik kesafetinin icaplarını karşıla
mak, elindeki sabit ve müteharrik tesisat ve teçhizatı ıslah etmek ve tekemmül ettirmek maksa-
diyle büyük nispette iç ve dış finansmanı icabettiren 10 senelik bir kalkınma programı hazırlamış 
bulunmaktadır. Bu büyük kalkınma programının ana hatları kısaca şöyledir : 

1. Üst yapı : (Yeni yol, çift hat, yol takviyesi, kurp ve nivelet tashihleri yapmak ve makas
ları değiştirmek gibi) 

2. Yol tesisleri : (Tahkimat, köprüler ve emniyet tesisleri gibi) 
3. Sabit tesisler : (Su tesisleri, tahmil ve tahliye tesisleri, rampalar, aydınlatma ve kuvvet te

sisleri gibi) 
4. Binalar ve tesisleri : (Garlar, istasyonlar, depolar, fabrikalar inşa etmek gibi) 
5. Makinalı vasıtalar : (Aletler, tezgâhlar, tahmil ve tahliye vasıtaları gibi) 
6. Muharrik ve müteharrik edevat : (Lokomotif ve vagonlar gibi) 
7. Liman tesisleri : (İskeleler, liman tahmil ve tahliye valiye vasıtaları gibi). 
1958 yılı içinde tatbikata intikal ettirilen program, gerek tren süratlerini artırmak, gerekse sey

rüsefer emniyetini tahakkuk ettirmek bakımından yol takviyeleri, yeni yol döşemeleri, kurp ve 
nivelet tashihi şeklinde geniş çapta tatbikata geçilmiş ve bu meyanda trafiği fazla olan yerlerde 
mevcut çift hatlı şebeke tevsi edildiği gibi, buna yenileri de ilâve edilmiştir. 

Bu meyanda, cer sisteminde buharlı rejimden dizelli, dizel elektrikli ve elektrikli rejime inti
kal de ehemmiyetle takibedilmiş ve geliştirilmiştir. Umumi elektrifikasyon programının tatbikatı 
cümlesinden olarak, 1955 yılı sonunda hizmete açılan Sirkeci - Halkalı elektrikli tren işletmesi 
büyük ölçüde halkın rağbetine mazhar olmuştur. Bu kısımda 1955 yılında taşman 13 674 956 yol
cuya mukabil, 1957 yılında' 27 859 779 yolcu taşınmıştır. 1958 yılında bu miktarın 30 milyonu 
tecavüz edeceği ifade olunmuştur. 

Geniş ölçüdeki travers sarfiyatını daha ekonomik bir hale yöneltmek ve orman politikasını yur
du ağaçlandırmak zaviyesinden değerlendirmek ve ahşap travers sarfiyatını tamamen azaltmak mak-
sadiyle beton travers imalâtına geçilmek için lüzumlu tesislerin inşasına başlanılmıştır. Bu mak
satla, Afyon'da bir beton travers fabrikasının temeli atılmıştır. 
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Edevatı muharrike ve müteharrikenin yenilenmesi ve bu arada artan nakliyatın gerektirdiği 

vasıtaları da temin etmek üzere hazırlanmış bulunan program imkânlar nispetinde tatbik edil
mektedir. 

Fabrikalarımızda yolcu ve yük vagonları imalâtına geçilmiş, bunlara lüzumlu olan malzemenin 
memleket menabiinden temini hususuna teşebbüs edilmiştir. 

Bu meyanda, fortrafik aylarında lüzumlu muharrik vasıtaları temin etmek, için de beynelmilel 
anlaşmalar yapılmıştır. Bu önümüzdeki yıl tahakkuk safhasına girecek ve büyük sermaye yatırımı 
olmadan bu zamanlardaki fazla vagon ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Yolcu ve yük nakliyatının senelere göre artışları şöyledir : 

1924 1933 1943 1950 1958 (tahminî) 

Yolcu (milyon) 3.5 5.2 43.— 53.— 97.— 
Yük (milyon net ton) ,— 2.1 8.5 8.6 15.5 

Vagonların park mevcudu : Yolcu 1 400, yük, 16 000 adeddir. 
Yolcu vagonlarından % 8 kadarı, yük vagonlarından % 12 kadarı tamirde bulunmaktadır. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünün üzerine almış olduğu mühim hizmetleri gereği gibi 

yapabilmesi için iç ve dış finansmandaki sıkıntılarım gidermek icabeder. Bilançoları zararla kapan
maktadır. Bu mevzu bütün teşkilâta şümullü olmak üzere vekâletçe tetkik edilmekte ise de, bunun 
hızlandırılması ve zararların kapatılması için icabeden tedbirlerin süratle alınması lâzımdır. Bu ara
da, gerek Demiryollarının ve gerekse diğer idarelerin, diğer daire ve müesseselerdeki alacaklarının 
bir an evvel tahsili zaruridir. Şurasını memnuniyetle kaydetmek lâzımdır ki, 1958 yılında mühim 
miktarda tahsilat yapılmış ve Devlet Demiryollarının 46 milyon liralık bir matlubu kalmıştır. 

Yurdun artan münakale ihtiyacını karşılamak ve mevcut şebekeyi takviye etmek ve bu meyan-
da birçok yerlerde hem münakale kolaylığı ve hem de kısa mesafelerde nakliyat yaparak daha ve
rimli bir nakil imkânı sağlamak üzere Samsun'un kısa yoldan Ankara'ya bağlanması, Haydarpaşa -
Erzurum yolunun daha kısaltılması, Burdur'un Antalya'ya bağlanması, Karaman - Silifke hattının 
inşası hususlarının ehemmiyetle ele alınarak bir an evvel intacı şayanı temenni görülmüştür. 

Trafik kesafetinin artmasına rağmen kaza miktarının fazla olmadığı, bilhassa, makas idaresinin 
insan dikkatinden makinamn otomatikliğine devredilmesinden sonra çok daha memnuniyetbahs . 
bir vaziyetin hâsıl olacağı anlaşılmaktadır. 

m - PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Haberleşme mevzuunda sağlanılan imkân ve süratin gerek iktisadi ve içtimai sahalarda, gerekse 
iş ve istihsal sahasındaki ehemmiyeti PTT çalışmalarının hızla inkişafına müessir olmuştur. Müesse
selerin ve vatandaşların iştigal mevzularının önem kazanması, bilhassa haberleşmede telefonun ter
cihine sebebolmuş ve normalin çok fevkinde vâki olan bu talepleri karşılıyabilmek için, PTT 
İşletmesi bir taraftan, mevcut şehirleriçi ve şehirlerarası telefon tesislerini elde ettiği imkânlarla 
tevsi etmekte ve diğer taraftan hizmet gören personelin bilgi ve maharetini yükselterek kapasite 
kayıplarını haddi asgariye indirmeye, bakım ve ıslah hizmetlerini zamanında ifaya gayret göster
mektedir. 

Ankara - istanbul, İstanbul - izmir, istanbul - Afyon ve Adana,- Mersin şehirleri arasında yarı 
otomatik irtibatlar tesisi hususunda geçen yıl girişilen faaliyet neticelendirilmiş ve bu şehirler 
arasında yan otomatik irtibatlar tesis olunmuştur. 

NATO müşterek enfrastürüktür programı gereğince kurulmakta olan tesislerden bitmiş olanları 
peyderpey işletme hizmetlerine tahsis olunmaktadır. Bu rneyanda halen bir kısmı ikmal edilmiş 
olan radyolink tesislerinin tamamlanması halinde şehirlerarası telefon konuşmaları ihtiyaca ce-
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vap verecek bir hale gelmiş olacaktır. Memleketimizde bir telekomünikasyon sanayiinin kurul
ması yolundaki çalışmalar sonuçlanmış ve etüdlerin tahakkuku için alâkalı mercilere intikal etti
rilmiştir. 

İdarenin finansmanı ile ilgili bulunan adlî tebligat mevzuuna ait hazırlanmış olan tasarının 
bir kısmı Meclis Umumi Heyetinde görülmüştür. Bu tasarının yakın bir zamanda görüşülmesinin 
tamamlanarak bir an evvel kanuniyet kesbetmesi şayanı temennidir. 

5584 sayılı Posta Kanununun 22 ve 23 ncü maddelerinin tadiline dair olan çalışmalar alâkalı 
vekâletlerin; «Bu maddelerin halihazır durumunun mulhafazası» yolundaki itirazlan üzerine bir 
sonuca bağlanamamıştır. Bu suretle, mezkûr maddelerde yer alan asker mektuplarının ücretsiz 
oluşu ve çeşitli kanunlarla ücretsiz telefon hakkına sahibolanlarm telefonlarının PTT ye yükle
diği külfet yılda 6 milyon liraya baliğ olmaktadır. İdarenin bu zararlardan kurtarılması zaruri 
görülmektedir. 

Adliyenin işgalinde bulunan İstanbul Merkez PTT binasının bir kısmının tahliyesine başlanıl
dığı öğrenilmiştir. Mütebaki kısmın kısa bir zaman içerisinde tahliyesi, çok sıkışık durumda olan 
işletme çalışmalarını büyük ölçüde kolaylaştırmış olacaktır. 

İşletmeye ait tesisat ile, ^bunların yedek parçalarının-hemen hemen tamamı ithal edilmek su
retiyle temin olunmaktadır. Artan talepleri karşılamak üzere lüzumlu malzemenin zamanında it
halini sağlıyabilmek hususunda gerekli tahsis ve müsaade imkânlarının sağlanmasiyle yukarda 
bahsedilen telekomünikasyon sanayii kurulması hususunun Hükümetçe bir an evvel tahakkuk etti
rilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

IV - TÜRK HAVAYOLLARI 

Türk Havayollarının faaliyeti büyük bir rağbet ve inkişafa mazhar olmuştur. Bu rağbetin 
başlıca unsurları sürat, emniyet ve bilhassa İşletmenin hususiyetlerinden biri olan konfordur. Ge
niş bir halk kütlesi Türk Havayolları faaliyetinin mâruz 3 ana unsurunu benimsemiş ve bugünün 
icaplarına ayak uydurmak mecburiyeti muvacdhesinde bu unsurlardan âzami derecede faydalan
mayı tercih etme yoluna girmiştir. 

Bunun en bariz delili, Türk Havayolları uçaklariyle taşman yolcu sayısının her sene göstermekte 
olduğu büyük artıştır. 1950 yılında iç ve dış hatlarda taşman 87 000 yolcuya mukabil 1958 yılı 
zarfında % 330 artşla 380 000 yolcu taşınmış bulunmaktadır. 

Türk Havayollarının bugünkü filo durumu şöyldeir: 
5 Viscount ) 

19 De - 3 ) Yolcu 
7 Heron ) 
2 C - 47 ) Yük 

olmak üzere (33) uçaktan ibarettir. 

Türk Havayollarının yabancı sermayeden ortağı şimdilik yalnız BOAC ingiliz Denizaşırı Havayol-
landır. Bu şirket (1,5) milyon isterlin kredi açmış ve (yarmı) milyon isterlin sermaye ile iştirak 
etmiştir. 

Bu para ile 4 türbin pervaneli motorla mücehhez orta mesafe ekonomik işletme evsafını haiz ve 
her türlü konforu muhtevi (5) Viscount uçağı satmalmmıştır. 

(5) Viscount uçağı ingiltere'de eğitim görmüş ekipler vasıtasiyle yurtiçine ve Kıbrıs - Beyrut hat
tına tahsis edilmiştir. Bir kısmı ile de eğitime devam olunmaktadır. 

1959 baharında Avrupa seferleri için hazırlıklar ikmal edilmektedir. Bu program gereğince 
Atina - Roma - Paris - Londra ve Viyana - Frankfurt - Londra hatları açılacaktır. 
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Türk Havayollarının İstanbul'da bulunan tamir atelyesinin gerek Havayollarına, gerekse Ecnebi 

Havayollarına ait tayyareleri esaslı bir şekilde tamir ettiği, bu suretle döviz tasarrufu sağladığı, mem
nuniyetle görülmüştür. Bu müessesenin yeni makinalarla teçhizi zarureti vardır. 

V - DENİZCİLİK BANKASI 

Bankanın kuruluş tarihi olan 1 Mart 1952 taı ikine takaddüm eden devrede mülhak bütçe ile idare 
edilmiş bulunan Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü son 3 sene zarfında (28) mil
yon liralık bütçe açığı göstermiştir. . 

Denizcilik Bankasının ilk 2 senesinde hasılat ve masrafları mütevazin bir seyir takibetmiş ve 
1955 yılında (9), 1956 yılında da (15) milyon liralık bir zarar tahassul eylemiştir!. 1957 yılı iş prog
ramlarına nazaran (21) milyon liralık bir zarar derpiş edilmiş olmasına rağmen, mezkûr sena 
bilançosu 5 milyon küsur lira zararla kapanmış ve 1958 yılında 8 milyon lira civarında bir kâr sağ
lanacağı anlaşılmaktadır. 

Banka kuruluşundan bugüne kadar bir taraftan mülga Denizyolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden devir aldığı 38 351 642 lirası haricî ve 115 900 000 lirası Merkez Bankasına aid-
olmak üzere 144 790 831 lira dahilî ki, ceman 183 142 473 liralık borçtan 19 169 056 lirası iç ve 
25 830 944 lirası dış müdevver borçlara mahsuben ceman kendi kaynaklarından 45 000 000 liralık 
bir kısmını ödemiş, diğer taraftan filoyu yenilemek, elde kalan gemilerin hayatiyetini artırmak, 
liman tesisi, teçhizat ve vasıtalarını çoğaltmak amaciyle kredili ve peşin tediycli olmak üzere, 
265 000 000 liralık bir yatırını yapmıştır. Bunun 91 000 000 küsur lirası bankanın Raııtre fazlasın
dan ödenmiş bulunmaktadır. 

Bankanın teşekkülüne takaddüm eden 1951 yılında bütün camianın yıllık hasılat yekûnu 
98 645 088 liradan ibaret iken, 1957 yılında bu. miktar 232 515 739 ve 1958 yılı varidatının da 
266 354 083 lira olacağı anlaşılmaktadır. Bu da, % 270 nispetinde bir artışı göstermektedir. 

Bu devre zarfında bir taraftan umumi bünyenin reorganizasyonu, tersanelerin daha rantabl ve 
yeni inşaat yapabilir bir hale getirilmesi sağlanmış ve diğer taraftan Hükümetin ulaştırma poli
tikasına ve yeni gelişme hamlelerine uyularak Banka uhdesine mevdu âmme hizmetinin dış ticaret 
mevzuundaki nâzım rolünün daha verimli ve rasyonel bir şekilde ifası için filo mevzuunu ehemmi
yetle ele almıştır. Şöyle ki : 

1950 yılında 112 058 grostonluk 34 yolcu - yük, 69.054 D. W. tonluk 11 şilep ve 21.881 D. 
W. tonluk 3 tanker mevcut idi. Bu tarihten 1958 yılma kadar 46.997 grostonluk 18 yolcu, 11.307 
D. W. 2 şilep kadro dışı edilmiş buna mukabil 61.203 tonluk 12_ yolcu, 106.426 tonluk 17 şilep 
ve 21.300 tonluk tanker ilâve edilmiştir. 

Bu suretle devirden elde kalan gemilere nispetle yolcu gemilerinin adedinde % 75 ve tonajında 
% 94, şileplerin adedinde % 170, tonajında % 185, tankerlerin adedinde % 33 ve tonajında% 97 nis
petinde bir artış sağlanmıştır. 

1950 yılında dış ticaret hacmimizin % 8 i Banka gemileriyle nakledilirken bugün artan dış tica
ret nakliyatına rağmen bu nispet % 25 i aşmak istidadını göstermiş bulunmaktadır. 

Muntazam programlı, süratli ve motorlu gemilerle yapılan seferler sayesinde iç ve dış turizm 
hareketleri canlandırılmış ve yeni gemilerle insan ve hayvanın bir arada taşınması önlenmiş ve pe
rişanlık ifade eden güverte yolculuğu yerine yataklı ve ranzalı yeni mevkiler ihdas edilmek sure
tiyle iptidailiğe son verilmiştir. 

Mülga idareden devir alman (56) şehir hattı vapur ve (10) araba^vapurundan 1958 yılına kadar 
(7) yolcu ve (6) araba vapuru kullanılmaz bir hale geldiklerinden kadro dışı. edilmiş ve bunların 
yerine yeni (14) yolcu ve (7) araba vapuru hizmete verilmiştir. 

Bu suretle yaş ve sürat bakımından kısmen yenilenmiş bulunan şehir hatları filosu ile 1950 yılı
nın 50 milyon yolcu ve 366 000 vasıtasına mukabil 1957 yılında 77 milyon yolcu ve 1 388 000 vasıta 
nakledilmiştir. 
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istanbul limanında yeni Salıpazarı rıhtım ve antrepolariyle, Trabzon liman inşaatının işletmeye 

verilmesi sayesinde limanların 2 000 tondan ibaret günlük yükleme ve boşaltma kapasiteleri 8 500 
tona çıkarılmıştır. 

Bir taraftan âmme hizmetlerinin icaplarını sağlamak, diğer taraftan dış ticaret alemindeki kuv
vetli rekabet karşısında müspet neticeler istihsal etmek prensiplerinin ışığı altında faaliyetini tek
sif eden bankan1 n iktisadi ve malî gücü büyük bir gelişme kaydetmiş bulunmaktadır. 

Denizcilik Bankası kurulduğu anda deviraldığı bütün borçlarının sermayeye mahsuben Malive 
tarafından kabulü suretiyle müessesenin her sene ödemek mecburiyetinde kaldığı 4 - 5 milyon lirayı 
bulan faizden kurtarılmasını bu sene de temenniye şayan görmekteyiz. 

Denizcilik Bankasının tersanelerinin faaliyeti memnuniyeti muciptir. Tersanelerimizin birleştiril
mesi ve modern bir hale getirilmesi için tetkikat yapılarak, teknelerimizin ve tamirlerinin bir elden 
yap'İması üzerinde durulmalıdır. 

Münakalât Vekâleti hakkındaki mâruzâtımız bundan ibarettir. Müzakere esnasında fasıllara ait 
ayrıca malûmat verilecektir. 

Keyfiyeti Encümenimizin Yüksek takdirlerine arz ediyoruz. 

Afyon Mebusu Ankara Mebusu Artvin Mebusu Çorum Mebusu 
Rıza Çerçel Osman Alişiroğlu Yaşar Gümiisel Yajcup Gürsel 

(İmzada bulunamadı) 

Ordu Mebusu 
Arif Hikmet Onat 

(İmzada bulunamadı) 
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101 

— Münakalât Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 

12 000 

yılı ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

12 000 

12 000 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 918 750 918 750 918 750 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 183 950 1 183 950 1 183 950 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 2 102 702 2 102 702 2 102 702 

202 Üöretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 202 725 202 725 202 725 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 520 200 520 200 520 200 

Fasıl yekûnu 722 925 722 925 722 925 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti " 62 475 62 475 62 475 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 1 1 1 

Fasıl yekûnu 62 476 62 475 62 476 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Başka haklar 

206 

207 

209 

210 

217 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar- • 
dimi 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Fasıl yekûnu 

20 000 

32 500 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

63 900 

20 000 

32 500 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

63 900 

20 000 

32 500 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

63 900 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

10 
20 

yapılacak ödemeler 

Temsil tahsisatı 

Ücretler ve tazminler 
Ek görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekunu 

110 710 

2 100 

4 355 

300 

4 655 

3 069 469 

110 710 

2 100 

4 355 

300 

4 655 

3 069 469 

110 710 

2 100 

4 355 

300 

4 655 

3 069 469 
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m 

302 

305 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın ııev'i 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları. 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 500 
3 000 
1 800 
4 500 
3 000 
5 500 

22 300 

4 500 
6 000 

12 000 
10 000 
10 000 
12 000 

54 500 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 000 
3 000 
2 500 
6 750 
3 000 
7 000 

31 250 

9 000 
6.000 

15 000 
15 000 
10 000 
15 600 

70 600 

. için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

9 000 
3 000 
2 500 
6 750 
3 000 
7 000 

31 250 

9 000 
6 000 

15 000 
15 000 
10 000 
15 600 

70 609 

303 Basılı kâğıt ve defterler 25 000 40 000 40 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 5 000 5 000 5 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

21 
22 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masraflan 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

15 000 
30 000 
20 000 

70 000 

7 500 
40 000 

47 500 

15 000 
30 000 
20 000 

70 000 

7 500 
45 000 

52 500 

15 000 
30 000 
20 000 

70 000 

7 500 
45 000 

52 500 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

' 

11 
12 

11 

12 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
harcırahlariyle başka masraf
ları 
Liman reis ve memurlarının 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için deniz taşıtları üc
retleri 

Fasıl yekûnu 

4598 sayüı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

20 000 
35 000 
50 000 
10 000 

70 000 

12 000 

197 000 

6 000 
6 000 

12 000 

2 000 

2 000 

4 000 

482 300 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

95 000 

26 000 
35 000 
50 000 
16 100 

1 

100 000 

15 000 

242 100 

6 000 
6 000 

12 000 

2 900 

2 900 

5 800 

619 250 

Encümence 
kabnî edilen 

Lira 

95 000 

26 000 
35 000 
50 000, 
16 100 

100 000 

15 000 

242 100 

6 000 
6 000 

12 000 

2 900 

2 900 

5 800 

619 250 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri. s 

Temsil masrafları 
Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 

3 000 

. 400 000 

4 500 

790 000 

4 500 

790 000 
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417 
10 
20 

__ Münakalât Vekâleti 
1958 
Yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev*i Lira 

Liman idareleri masrafları 
Mayın yoketme masrafları 
Deniz taşıtları işletme masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

6 000 

20 000 

26 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

30 000 

40 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

30 000 

40 000 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon âzalanna verilecek 
ücretler ve hu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 0 50 000 50 000 

451 Yayın masrafları 

452 

10 
20 

10 
20 

Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka masrafları 
Staj masrafları 
Teknik Yardımdan faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

8 500 
5 000 

13 500 

9 000 . 

10 000 

19 000 

9 500 
5 000 

14 500 

1 

-

27 500 

27 501 

9 500 
5 000 

14 500 

1 

27 500 

27 501 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katnma 
rayı 63 000 275 548 291 048 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
başka masrafları 40 000 82 000 82 000 

Fasıl yekûnu 103 000 357 548 373 048 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene© 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i . Lira Lira Lira 

Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 30 000 30 000 30 000 

Dördüncü kısım yekûnu 594 500 1 314 049 • 1 329 549 

Beşinci kısım -Borçlar 

Geçen yıl borçlan 3 000 3 000 3 000 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçlan 3 000 3 000 3 000 
1928 - 1953 » » 500 1 1 

Fasıl yekûnu 3 500 3 001 3 001 

Beşinci kısım yekûnu 6 500 6 001 6 001 

Altıncı hısım - Yardımlar 

6623 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince Türk Hava. 
yolları Anonim Ortaklığına 245 332 3 692 427 3 692 427 

Altıncı kısım yekûnu 245 932 3 692 427 3 692 427 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci .kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
3 069 469 

482 300 
594 500 

6 500 
245 932 

4 410 701 

12 000 
3 069 469 

619 250 
1 314 049 

6 001 
3 692 427 

8 713 196 

12 000 
3 069 469 

619 250 
• 1 329 549 

. 6 001 
3 692 427 

8 728 696 
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P. * M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 
711 Limanlarda kıyılardan verile 

cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 

I I - Saturalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 İstimlak ve satmalına masraf
ları 

751 Tamir atelyesi için satmahna-
cajr makina alet ve malzemeler 

752 Liman idareleri için satmalı-
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 

755 Yüksek Denizcilik Okulu için 
satmalınacak motorlu deniz 
vasıtası 

Yatırımlar yekûnu 

O Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Nafıa Vekâleti bütçesine) 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 30 000 30 000 

12 000 6 000 6 000 

30 000 50 000 50 000 

1 1 1 

10 000 1 1 

50 000 50 000 50 000 

O 130 000 130 000 
122 001 266 002 266 002 

130 OOL 130 000 O 

Yatırımlar umumi yekunu 252 002 396 002 O 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Çalışma Vekâletinin 1959 yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik olundu. 
Teklif 1958 yılı bütçesine nazaran 636 773 lira fazlalık arz etmektedir. Ancak cari yıl bütçesi

nin bâzı fasıl ve maddelerindeki sarfiyatın seyri, hizmetin 1959 malî yılında daha az tahsisatla 
ifasının mümkün olacağını gösterdiğinden, bu fasıl ve maddelerde 37 000 liralık bir indirme yapıl
dığı müşahede olunmuştur. Bu itibarla hakiki fazlalık 599 773 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Fasıllarda görülen fazla artışın; 
Fasıl : 201. — 29 340 liranın 1959 yılı içinde münhal kadrolara tâyin yapılacağı düşüncesiyle 

kadro karşılıklarının bilhesap tam olarak konulmasından, 
Fasıl : 202. — 5 100 liranın topyekûn Savunma Sekreterliği görevinde çalıştırılmak üzere 300 

lira ücretli bir memur kadrosunun ihdasından, 
Fasıl : 206. — 2 000 liranın kadrolara tâyin yapılacağından doğumların artmasından, 
Fasıl : 209. — 594 liranın maaş ve ücret tahsisatlarının artışı dolayısiyle bilhesap konulan 

miktardan, 
Fasıl : 301. — 1 100 liranın fiyat farkından, 
Fasıl : 302. — 8 000 liranın fiyat farkından, 
Fasıl : 303. — 2 000 liranın fiyat farkından, 
Fasıl : 304. — 2 000 liranın fiyat farkından, 
Fasıl : 305. — 90 600 liranın Vekâletin işgal ettiği kısma Belediye takdiri kıymet komisyo

nunca yapılan zam ve bâzı bölge müdürlüklerinin daha müsait binalara taşınmalarından, 
Fasıl : 306. — 10 000 liranın 25 hizmetli ile makam şoförünün paltolarının yapılma senesi ol

masından ve fiyat farkından, 
Fasıl : 307. — 7 500 liranın geçen yıl sarfiyptı nazara alınarak yapılan zamdan, 
Fasıl: 308 — 3 000 liranın tedavi masraflarının artışından, 
Fasıl: 309 — 8 000 liranın taşıt masraflarının artışından, 
Fasıl: 408 — 11 000 liranın 6298 sayılı Kanunla kurulu îş ihtilâfları Hakem Kuruluna katıla

cak üye adedinin artışından ve memur olmıyan asgari ücret komisyonu üyelerinin huzur haklarına 
yapılan zamdan, 

Fasıl: 448 — 50 000 liranın 6696 sayılı Kanun icabından, 
Fasıl: 451 — 10 000 liranın yayın masrafının artışından, 
Fasıl: 453 — 382 939 liranın kur farkından, 
tleri geldiği tesbit olunmuştur. 

Teklifler : 

1. Bunlardan 307 nci faslın 10 ncu maddesindeki daimî vazife harcırahına 7 500 liralık biı 
zam yapılmış ise de, 2/8, 13/9 ve 10. XI I . 1958 tarihlerinde bu maddeye 1 500, 6 750 ve 3 000 
liralık aktarmanın yapıldığı görüldüğünden bu tahsisatın 20 000 liraya çıkarılmasını, 

2. Aynı faslın 42 nci maddesine konulmuş olan tahsisat geçen seneninkinin aynı olduğu müşa
hede edilmiştir. 4 Ağustos kararları muvacehesinde bu tahsisatla hizmetin görülmesine imkân bulu-
namıyacağı kanaatine varılmıştır. Bir sehiv olduğunu tahmin ettiğimiz bu tahsisatın da 4 Ağustos 
kararları dâhilinde 63 000 liraya çıkarılmasını, 

3. 308 nci faslın 11 nci maddesinde merkez memurları tedavi masrafları için 1 000 liralık bir 
zam kabul edilmiş ise de sene içerisinde bu maddeye 7/11 ve 26. XII . 1958 tarihlerinde 5 000 
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ve 2 000 liralık iki aktarma yapıldığı göz Önüne alınarak bu maddenin 10 000 liraya çıkarılmasını, 
teklif etmekteyiz. 

Tahsisat hakkındaki görüşümüzü bu şekilde arz ettikten sonra vekâletle vekâlete bağlı kurumla
rın 1958 yılı faaliytelerine de kısaca göz atmak yerinde olacaktır. 

1958 Haziranının son gününde; 308 sayılı iş Kanununa, teşmil Kararnamelerine, 6379 sayılı 
.Deniz îş Kanununa, ve 5453 sayılı Basın mensupları hakkındaki Kanuna tâbi iş yerleri sayısının 
24 166 ya ve buralarda çalışan işçi sayısının 720 231 e yükseldiği memnuniyetle görülmüştür. 

Çalışanların yaşama seviyelerinin yükseltilmesi mevzuunda mühim bir kıymet ifade eden as
gari ücretin tatbik edildiği vilayet adedi 38 e ve iş kolu adedi de 34 e yükselmiştir. Bu husustaki 
çalışmalara hızla devam olunmaktadır. 

işçi ücretleri üzerindeki tesiri aşikâr olan toplulukla iş ihtilâfları ve hakem heyetlerinin 
faaliyetleri memnuniyet vericidir. 1958 yılında - bugüne kadar - 91 sendika, 34 dü işçi mümessil
leri tarafından çıkarılmış olan 125 ihtilâfın kâf fesi tetkik edilmiştir. Bunlardan 11 i usulden bo
zulmuş, geriye kalan 114 ihtilâfın 88 i işçi ve 26 sı iş veren lehine karara bağlanmıştır. 

Hakem heyetlerinin teşekkül tarzını değiştiren 6298 sayılı Kanun hükümlerine göre teşkil 
edilen heyetlerin 15 . XI . 1958 tarihinden itibaren faaliyete geçmesi ihtilâfların, süratle halli 
bakımından büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. ' 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünün 1958 yılında da geçen senelerde olduğu gibi çalış
malarına devam ettiği ve bu yıl içerisinde birin ci dönemde 91 i Türk, ikinci dönemde 11 i Türk 
9 u yabancı olarak 111 memuru kursa tâbi tuttuğu görülmüştür. Enstitünün müddeti 1959 yı
lında sona ermiş olacaktır. 

Geçen seneki temennilerimiz arasında; 
1. Mühim bir yekûn tutan ve üzerindeki çalışmalar bir hayli ilerlemiş bulunan ziraat işçilerinin 

hukuki durumlarının bir nizama bağlanması, 

2. Miktar itibariyle az da olsa mevzuattaki boşluğun kapatılması ve bir zümrenin haklarının 
himayesi bakımından kıymet ifade eden (fikir işçileri) tasarısı, 

Üzerinde durulmadığını, 

3. Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş iken 1957 seçimleri dolayısiyle vekâlete iade edilmiş 
olan senelik ücretli izin tasarısı ile, 

4. Çalışma Vekâleti, işçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğü, tş ve işçi Bulma Kurumu 
Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun tekliflerinin de yıl içinde Büyük Mil
let Meclisine intikal ettirilmediği, 

Görülmüştür. 

Bu temennilerimizi tekrarlarken iş hayatımızda hakikaten büyük bir önem taşıyan ve ele alın
dığını memnuniyetle müşahede ettiğimiz (Kolektif iş mukaveleleri) hakkındaki kanun tasana 
üzerindeki çalışmaların hızlandırılmasını bilhassa rica etmekteyiz. 
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İşçi Sigortaları Kurumu faaliyeti : 
İşçi Sigortaları Kurumunun 1958 gelir ve giderleri (Muvakkat olarak) aşağıda arz edilmiştir : 

Tediyat 

1. İş kazalariyle meslek hasta
lıkları sigortası 

2. Analık sigortası 
3. Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 

sigortaları 
4. Hastalık ve analık sigortası 
5. Yönetim giderleri 
6. Sağlık tesisleri giderleri 
7. Müşterek sigorta giderleri 

Lira 

Yekûn 
Tahsilat fazlası 

15 577 225 
2 426 215 

6 400 943 
43 593 866 
.19 000 000 
26 122 850 
4 434 816 

117 555 915 
241 144 526 

358 700 441 

Tahsilat Lira 

1. .Sigorta primleri ; 
a) . İş kazası ve meslek hasta

lıkları sigortası 38 362 000 
h) Analık sigortası 4 800 000 
e) Maluliyet, ihtiyarlık ve 

Ölüm sigortaları 212 131 000 
d) Hastalık ve analık sigor

tası 80 549 441 
2. Faizler ve diğer çeşitli ge

lirler 22 858 000 

Genel yekûn 358 700 441 

Bu arz olunan gelir ve fiili giderler arasındaki farkı teşkil eden 241 144 526 liralık muvakkat 
tahsilat fazlasının plasman mahal ve miktarları da şu şekilde tesbit olunmuştur. 

Lira 

Gayrimenkullere 92 381 6G\ 
Yapılmakta olan inşaat işçilerine 23 358 957 
İşçi meskenleri plasmanına 15 695 351 
Tahvillere 50 550 000 
Bankalara 59 158 555 

Toplan 241 144 526 

Bu duruma göre 1957 yılı sonunda 600 milyon liraya baliğ olan Kurum varlığı 1958 sonunda 
841 milyona ulaşmış olacaktır. 

6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanunu gereğince ayrılan fonlarla sigoı-
talıları elverişli birer mesken sahibi yapma yolundaki çalışmalar 1958 yılı içinde de devam etmiş 
tir. 1958 yılında 105 milyon 846 bin 284 liralık kredi açıldığını ve açılan bu krediler 87 100 464 
lirasının tediye olunduğu bu hususta bir fikir vermeye kâfi gelmektedir. 

Bundan maada kurum işçi meskenleri kontenjanı ile mukayyedolmaksızm gayrimenkul yatırı 
mı fonlarından icabı hale göre sigortalıların ikametine tahsis edilmek üzere blok apartmanlar in 
şasi suretiyle de işçi meskeni dâvasına hizmet etmektedir. Bu arada Ankara'da Varlık mahalle 
sinde 8 484 066 liraya inşa olunan 484 daireden 132 dairesinin Gülveren'de evleri istimlâk edile
rek meskensdz kalanlara teVzi edilmek üzere Emlâk Bankasına temlik edildiği, 223 dairesinin işç: 
evleri kredisine hak kazanan sigortalı işçilere temlik olunduğu, geri kalan 120 sinin de Çalışma 
Vekâleti ve kurumları personeline lojman olarak tahsis edildiği görülmüştür. 

11 milyon liraya mal olacak 678 daireli Ankara Gayret mahallesindeki apartmanların inşasına de
vam olunmaktadır. 

Sigortalı işçilere tahsis edilmek üzere Kurumca inşası deruhde edilen Ankara'da 24, İzmir'de 222, 
Erzurum'da 48 işçi evinin inşası 1959 yılında tamamlanacaktır. 
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1959 yılında bunlara ilâveten Bursa'da 250, İzmir'de 250, Eskişehir'de 250, Trabzon'da 100, Mer

sin'de 60, Aydm'da 60, Giresun'da 50, Ordu'da 50, Tarsus'ta 50 olmak üzere 1 120 işçi evinin Kurum 
eliyle inşasına geçme hazırlıklarına devam edildiği ve bunlarında tahminen 22 milyon liraya mal 
olacağı müşahede olunmuştur. 

1959 iş programına işçi meskenleri için 40 milyonluk bir tahsisat konulmuştur. 
Malûm olduğu üzere Hastalık Sigortasının 1959 yılında bütün Türkiye'ye teşmili 5 yıllık bir pro

gram icabıdır. Bu programın tatbikatından olarak 1958 yılında Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Art
vin, Gümüşane, Tunceli vilâyetlerinde bu sigorta kolunun tatbikine başlanmıştır. Bu suretle 54 vilâ
yetteki işçilerin hastalık ve analık halleri sigortanın teminatı altına alınmış ve mevcut sigortalı iş
çilerin % 87,5 nin bu sigorta kolunda istifadesi sağlanmıştır. 

Hastalık ve Analık Sigortasının Zonguldak hariç geri kalan Kars, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Van, 
Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Siird, Mardin ve Kastamonu vilâyetlerinde tatbiki 1959 yılı programın
dadır. 

Ancak, Hastalık Sigortasının tatbikatı sağlık tesisleriyle mümkün olabileceğinden bu tesislerin in
şa ve ihmalinde geçen seneye nazaran bir fark görülememiştir. Bilhassa hazırlanıp Sağlık Vekâleti
nin takdir ve Çalışma Vekâletinin tasvibine iktiran etmiş bulunan sağlık tesisleri programının sürat
le tatbikini temenniye şayan görmekteyiz. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun faaliyeti : 
Millî Sanayiimizin her gün biraz daha artan kalifiye işçi ihtiyacının karşılanabilmesi için İş ve 

İşçi Bulma Kurumunun 1958 yılında kendisine terettübeden kanuni vazifelerini ifada gerekli gay
reti sarf ettiği müşahede edilmiştir. 

3457 sayılı Kanun gereğince muhtelif vilâyetlerde değişik iş kollarında açılan kurs adedi 1 048 e 
ve bu kursları bitiren işçi adçdi de 18 277 ye yükseltilmiştir. 

1958 yılında Kurumca finanse edilmek suretiyle Maarif Vekâletiyle müştereken 21 meslekî kur
sun açılmış olması b% hususta sarf edilen gayretin bir ifadesidir. 

Kalifiye işçiye duyulan ihtiyacın artışı daha kuvvetli ve daha plânlı bir programa lüzum gös
terdiğinden bu maksatla Amerikan Milletlerarası İş Birliği İdaresinin yardımı ile Amerika'dan ge
len 7 eğitim mütehassısının nezareti altında işçiyi iş başında ve normal çalışma şartları altında çı
raklık usulü ile yetiştirmeyi istihdaf eden programın, işçi yetiştirme mevzuunda büyük faydalar 
sağhyacaği muhakkaktır. Tahminen 200 fabrikada uygulanacak olan bu programın ilk tatbik yılı 
1959 senesi olacaktır. 

Turizm sanayiinin inkişafı dolayısiyle bir garson mektebi açılması hakkında geçten seneki temen
nimiz üzerinde durularak B. 1. T. den bir mütehassıs istenilmiş ve gelen Paris Otelcilik Mektebi 
Müdürü Marcel Geanne memleketimizde yaptığı tetkikler sonunda bir rapor tanzim etmiştir. Mütehas
sısın raporu üzerine 1958 yılında İstanbul'da bir eğitim merkezinin açıldığı ve 1959 yılında da Bur
sa, İzmir ve Ankara'da, açılmasının programlaştırıldığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Kurumun program] aştırdığı hususları tatbik sahasına koyabilmesi maddi imkânlara bağlı bulun
maktadır. Bu tatbikatın daha verimli hale getirilebilmesi için bu cihetin bir esasa bağlanması yerin
de olacaktır. Malûm olduğu üzere 4837 sayılı Kanun Kurumun gelirlerini Bakanlıkça yapılacak 
yardım, kurumun şubelerinin bölge sınırları dahilindeki özel idare bütçelerine gelirlerinin % yarımı 
nispetinde konulacak ödenekler, bütçeleri 100 bin liradan 2 milyona kadar olan belediyelerin gelir
lerinin % yarımı ve 2 milyondan yukarı olanlardan % 1 i olarak bütçelerine konulacak ödenekler 
şeklinde tadadetmiştir. Bu mevzuda bir müeyyide bulunmadığından tahsilat yapılamamakta ve tah
sil edilebilmesi de devamlı bir muhabere konusu olmaktadır. Teşkilât Kanununda yapılacak tadil ile 
kurumun malî durumunun daha vazıh şekle sokulması yerinde olacaktır. 

Saygılarımızla. 

Kastamonu Mebusu Ordu Mebusu 
Münif îslâmoğlu Atıf Topaloğlv 

Zonguldak mebusu 
Hulusi Timur 

• K ' " O l 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı ' istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 

202 

203 

206 

Birinci Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

21 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memuı-ları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

12 000 

617 950 
1 331 935 

1 

1 

1 949 887 

134 300 
178 075 

312 375 

240 195 

12 000 

32 000 

1 600 

12 000 

617 950 
1 361 275 

1 

1 

1 979 227 

139 400 
178 075 

317 475 

253 795 

12 000 

34 000 

1 600 

12 000 

617 950 
1 361 275 

1 

1 

1 979 227 

139 400 
178 075 

317 475 

253 795 

12 000 

34 000 

1 600 
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F. 

207 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

1 500 

2 000 
810 

53 910 

1 

1959 yıb 
jKükûmetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

1 500 

2 000 
810 

55 910 

1 

L için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

1 500 

2 000 
810 

55 910 

1 

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 

88 968 

2 100 

89 562 

2 100 

89 562 

2 100 

îkinci kısım yekûnu 2 647 436 2 Ç98 070 2 698 070 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
00 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

• • \ 

4 000 
8 000 
8 000 
4 000 

200 
200 

24 400 

5 000 
8 000 
8 000 
4 000 

200 
300 

25 500 

5 000 
8 000 
8 000 
4 000 

200 
300 

25 500 
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302 

303 
304 

m 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

~~ Çalışma Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telfon masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 
8 000 
8 000 

12 000 
4 000 

12 500 

52 000 

12 000 

8 000 

25 000 
18 000 
15 000 

1959 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
8 000 
8 000 

15 000 
4 000 

15 000 

60 000 

14 000 

8 000 

27 000 
18 000 
15 000 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
S 000 
8 000 

15 000 
4 000 

15 000 

60 000 

14 000 

8 000 

27 000 
18 000 
15 000 

305 

306 
307 

11 
12 

10 
20 
30 
42 

81 

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 
Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

66 000 

42 100 
121 350 

163 450 

5 000 

15 000 
45 000 

290 000 

21 000 

10 000 

381 000 

68 000 

61 100 
192 950 

254 050. 

15 000 

22 500 
45 000 

265 000 

21 000 

10 000 

363 500 

68 000 

61 100 
197 550 

258 650 

15 000 

30 000 
45 000 

265 000 

60 000 

10 000 

410 000 
{$> I •> 
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Çalışma Vekâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

417 — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 

11 
12 

11 

12 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili, işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 
3 000 

5 000 

2 500 

2 000 

5 500 

2 500 

12 500 

721 350 

3 000 
5 000 

8 000 , 

4 000 

3 000 

8 500 

5 000 

20 500 

828 550 

3 000 
5 000 

8 000 

4 000 

3 000 

8 500 

5 000 

20 500 

879 650 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

~ • ' ' 

403 Temsil masrafları. 6 000 6 000 6 000 
408 Komisyonlar huzur ücretleri 

10 İş ihtilâfları hakem kurulları
na katılacaklara ödenecek hu
zur ücret ve harcırahları 56 500 65 000 65 000 

20 3008, 6253 ve 6379 sayılı ka
nunlar gereğince asgari ücret 
komisyonlarına katılacak me
mur olmıyan azaların huzur 
ücretleri ve yol masraflariyle 
memur azaların harcırahları ' 5 000 7 500 7 500 

Fasıl yekûnu 61 500 72 500 72 500 

416 Çalışma Enstitüsü umumi 
masrafları 180 000 168 000 168 000 
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M. Tahsisatın 

Çalışma V< 

nev'i 

îkâleti 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Encü; nence 
. kabul edilen 

Lira 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 25 000 25 000 25 000 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak masraflar kar
şılığı O 50 000 25 000 

451 Yayınmasrafları 
10 Satmalına ve abone 6 000 8 000 8 000 
20 Başka her çeşit masraflar 12 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 18 000 28 000 28 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
her çeşit masrafları 4 000 4 000 4 000 

453 

10 

20 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

165 960 

43 840 

209 800 

504 300 

512 739 

80 000 

592 739 

946 239 

512 739 

80 000 

592 739 

921 239 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Beşinci Tasım - Borçlar ,. • , 

Geçen yıl borçlan 1000 1000 1000 
1954 - 1957 yuları borçlan 1 200 1 200 1 200 

Beşinci kısım yekûnu 2 200 2 200 2 200 

Altıncı kısım - Yardımlar 

-4837 sayılı Kanunun 13 neti 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve İşçi Buma Kuru-
muna yardım 200 000 200 000 200 000 

Altıncı kısım yekûnu 200 000 200 000 200 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMt YEKÛN 

12 000 
2 647 436 

721 35Ö 
504 300 

2 200 
200 000 

4 087 286 

12 000 
2 698 070 

828 550 
946 239 

2 200 
200 000 

4 687 059 

• 12 000 
. 2 698 070 

879 650 
921 239 

2 200 
200 000 

4 713 159 





36 - Sanayi Vekâleti 



Rapor 
2? . I . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Sanayi Vekâleti bütçesi üzerinde yapılan tetkikat neticeleri ile görüş ve mütalâalarımız aşağıda 
arz edilmiştir. 

A) Bütçenin durumu : 

Vekâletin 1959 malî yılı bütçesi 40 207 511 lira olarak tanzim olunmuştur. Bunun en yüksek 
rakamlarını Maden Tetkik Arama Enstitüsüne verilecek 26 500 000 lira ile Elektrik İşleri Etüd 
Dairesine yapılacak 7 281 000 liralık yardım teşkil etmektedir. Sanayi Vekâletinin bizatihi büt
çesi şu hale göre sadece 6 426 511 liradan ibarettir. Memleketin kalkınmasına büyük çapta hiz
met edecek olan madenlerin aranmasını etüdünü ve rezervlerinin tesbitini süratle sağlamak içüı 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne derpiş edilen yardımı yerinde görmekteyiz. Bunun dışında 
bütçedeki artışlar normaldir. 

Bütçenin 453. faslının 10 ncu maddesine (Kurum ve derneklere katılma payı) 72 225 liralık 
zaruri ilâveyi arz ve teklif ederiz. Başka teklifimiz yoktur. Bütçenin bu tadille kabulünü ar/ 
ederiz. 

B) Umumi mütalâalar : 

Sanayi Vekâletinin faaliyetini tahlile geçmeden bu vekâletin 6973 sayılı Kuruluş Kanununun 
1 nci maddesini hatırlamakta fayda vardır. * 

Madde 1. •— Sanayi Vekâleti adı ile bir Vekâlet kurulmuştur. 
Sanayi Vekâletinin vazifeleri şunlardır : • 
a) Memleketin sanayi, maden ve enerji işlerini umûmi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şe

kilde tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgili müesseseler arasında gereken iş birliğini sağlıya 
cak tedbirler almak; 

b) Bu kanun gereğince kendisine bağlı Devlet İşletme ve Tesisleriyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve murakabe etmek; * 

c) Hususi teşebbüsün sanayi, maden ve enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştırmaya 
ve teşvika matuf etüdleri yapmak, bunu mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve kredi imkân -
larını hazırlamak, bununla vazifeli müesseseleri kurmak veya kuruluşlarını kolaylaştırmak; 

d) Umumi olarak sanayi, maden ve enerji idlerine mütveccih resmî ve hususi yatırımların 
ihtiyaç ve imkânlarına göre ayarlanması için gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon esaslarını 
tesbit ve tatbik etmek; 

c) Sınai mülkiyete ait işleri görmek; 
f) Sanayi sicilini tutmak; 
g) Bilûmum sanayi muamelelerinin standardizasyonunu temin ve normlarını tesbit etmek 

ve kalite murakabesini yapmak. 
Görüldüğü sribi vekâlete son derece mühim vazifeler tevdi olunmuştur. Bu vekâleti Millî 

Kalkınma Vekâleti olarak adlandırmakta mümkündür. Kurulalı 1,5 sene oldu. Bu arada kanu
nun vekâlete tahmil ettiği bâzı mühim işlere başlanıldığı ve hattâ bir kısım işlerde mühim merha
leler katetildiği müşahede olunmaktadır. 

. Memleketin sanayi gücünü tesbit etmek için yapılan sanayi sayımı tatmin edici neticeler ver-
İristir, 
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Norm tesbiti hususunda mühim adımlar atılmıştır. Bu arada Türk Standartlar Enstitüsü ile 

iş birliği yapılmakta ve bu Enstitüden istifade olunmaktadır. Şimdiye kadar birkaç malzeme 
ve sanayi mamulleri grupları için normlar tesbit olunmuştur. Neticelerin sanayi hayatına in-
tibpl ettirilmesine çalışılmaktadır. Memleketin sanayiine düzen verecek olan bu çalışmaların 
süratle gelişmesini bekleriz. Standardizasyonun temini ile ve tatbikatını ve kontrolünü sağla
mak, her şeyden önce kuvvetli bir.tesrübe ve araştırma lâboratuvarmm mevcudiyetine bağlıdır. 
Bu sahada müspet ve müeessir netice almak için vekâletin böyle bir lâboratuvarı kurmak 
veya kurdurmak yoluna gitmesi lâzımdır. 

1958 sonbaharında İstanbul'da tertibedilen sanayi sergisi muvaffakiyetli ve faydalı olmuş
tur. Bu gibi teşebbüsler sanayicileri, sanayi mamullerini ve memleketin yerli sanayi potansiyeli 
hakkında malûmat verir. Yerli Sanayi sergilerinin tekrarını ve mümkün olursa büyük jşehir-» 
lerimizde sabit yerli sanayi mahsulleri pavayonlarının tertibini önemli bulmaktayız. 

Küçük sanatlar sahasında da ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Bilhassa turistik kıymeti haiz eşyaların etüd ve imâlinde gayretler sarf edilmektedir. 
Küçük sanat hayatı memleketin bütün sathına yayılmıştır. Milyonlarca vatandaşımız geçim

lerini bu sahada harcadıkları el emeği ile temin etmektedirler. Bu sahada sarf edilecek enerji 
ve paranın çeşitli ve müsmir neticeler sağlıyacağı aşikârdır. Cılız ve mühmel olan küçük sanat 
erbabına yakından ilgi göstermek Sanayi Vekâletinin mühim bir vazifesidir. 

Sanayi Vekâletine bağlı Maden Dairesi çalışmasında da nispeten hızlı bir tempo müşahede 
edilmektedir. Daire derlenip toplanmak için birikmiş olan 10 000 kadar dosyayı güzel bir plân
la neticelendirmek yoluna girmiştir. Ancak bu daireye tevdi edilen işler son derece şümullü 
ve zordur. İşlerin halli ekseriya büro mesaisinden ziyade arazide yapılan tatbikatla mümkün
dür. Eleman sıkıntısı büyüktür. Maden aramasını ve işletmesini daha ciddî esaslara bağlıyacak 
kanunun tadilleriyle bu dairenin eleman takviyesini sağlıyacak tedbirler zaruri telâkki olunmak
tadır. 

Sanayi Vekâletinin memnuniyeti mucip faaliyetlerini böylece hulâsa ettikten sonra kanunun 
bu vekâlete yüklediği ve memleketin sanayi, maden ve enerji sahalarında canlılığı artıracak aşa
ğıdaki hususların da imkân dairesinde bir an önce ele alınması lâzımdır. 

1. Memleketin bütün sanayi, maden ve enerji çalışmalarını destekliyecek olan finansman ban
kalarının kurulması. 6973 sayılı Sanayi Vekâleti Kuruluş Kanunu müzakere edilirken Sünıerbank 
ile Etibankm süratli bir istihale ile mütenazır olarak sanayi ve maden finansman bankaları ha
line getirilmeleri tezi ortaya atılmış ve tasviple karşılanmıştır. Bu gibi malî müesseselerin. ku
rulması veya kurdurulması ve bunların kredilerinin idaresi Sanayi Vekâletine tevdi edilmiş bir 
vazifedir." 
• 2. Sanayi sahasındaki hususî ve resmî sektörlerin yatırımlarını en faydalı mevzulara tevci
hini sağlıyacak çalışmaların faydası münakaşa götürmez bir hakikattir. Vekâletin yeni kurul
ması ve vekâlette kâfi miktarda ihtisas elemanlarının bulunmaması bu sahadaki çalışmaların arzu-x 

lanan gelişmeyi sağlıyamamasımn sebebidir. 
3. Memleketin istikbalini inşa etmekle mükellef bu vekâletin gereken elemanlara malik ol

ması lâzımdır. 
4. Memleketin kalkınması için (hususi teşebbüsün, teknik ve ilim adamlarının fikirlerinden is

tifade etmeyi sağlıyacak Sanayi Şûrasının nizamnamesi hazırlanmaktadır . Bu istikametteki ça
lışmaların teşriini temenniye şayan görmekteyiz. 

O) Memleketin kalkınmasına umumi bir baki! : 

Vatanımız son yıllarda Hemen hemen her sahada kesif bir kalkınma fâliyetine sahne olmuş
tur. Faaliyetlerin büyük bir kısmı İktisadi Devlet Teşekküllerine ve bunlara benzer müessese
lere aittir. Hususi sermayenin de artan bir hız ile. sanayi sahasına akmaya başlaması mesut bir 
hâdisedir. Türkiye gibi kısır veya bakir gelir kaynaklarına malik bir memleketin mahrumiyet-

v 
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lere katlanmadan yatırımlarını genişletmesi mümkün olamazdı. Vatammizdaki bu kalkınma can
lılığı tabiatiyle geniş iş sahası açtL iş sahası genişleyince de bunun tabiî neticesi, halkın umumi
yetle iştira gücünün artması oldu. Bu netice dahi memleketin umumi sıkıntısı ve katlanılması ge
reken mahrumiyeti artırdı. Yatırım sahasına atılan tohum ekseriya ancak uzun bir müddet sonra 
malhsul verir. Çekilen sıkıntıları yarının mesut neticesinin sebebi olarak telâkki etmek lâzımge-
lir. Dışardan gereği gibi maddelerin ithal edilememesi keyfiyeti yerli sanayii kamçılamak ve ge
liştirmek gibi hayırlı neticeler verdiği de inkâr olunamaz. 

Memleketin kalkınmasına ve halkın istihlâkine lüzumlu olan maddelerin bir çoğunda istihsal 
artışı yüzde birkaç yüze vardı. Durumu umumi bütçe gerekçesinde görmekteyiz. Son yılların 
sanayileşme hareketlerinin karakteristik noktalarından biri resmî müesseselerle vatandaşların iş 
birliğidir. Bu çalışmaalrın misallerini bilhassa şeker, çimento ve mensucat sanayilerinde gör
mekteyiz. Hususi teşebbüs şüphesiz bilgi, tecrübe ve sermaye bakımından ilerlemiştir. Buna rağ
men daha uzun bir zaman için Devletin her bakımdan yardım ve müzaheretine muhtaçtır. Sa
nayi Vekâletinin kuruluş gayelerinden biri resmî ve hususi teşebbüslerin arasındaki ikiliği ber-
tajrâf etmek ve bilhassa hususi teşebbüsleri desteklemektir. Kanaatimize göre cazip mevzu
ları ve bilhassa kârlı işleri tercühan hususi sektöre bırakılmalı ve hattâ Devletin elinde bulunan 
bir kıtsım fabrikaları kısmen veya tamamen hususi Sermayeye devretmek yoluna' gidilmelidir. 
Devlet mühim ve zaruri mevzularla iştigal etmelidir. Her ne olursa olsun memleketimizi arzu
lanan refah seviyesine bir an önce yaklaştırmak için şâhısların Ve şirketlerin sermaye ve mesa
ilerinin her şeyden önce sanayi sahasına akmasını sağlamak için teşvik etmek lâzımdır. 

D) Mütalâa* ve temennilerimiz : 

i . Türkiye gibi iktisa&en az gelişmiş bir memleketin kalkınmak için riayet etmesi icabeden 
mühim şartlardan biri tasarruf ve bu tasarrufu önemli mevzulara harcamaktır. Malî kaynakları
mız umumiyetle kısır veya işlenmemiş olduğundan verimli mevzuların da en verimli olanlarını 
ön plânda tutmak zorundayız. Bize döviz veya döviz tasarrufunu temin edecek uzun ve kısa vadeli 
yatırımları her şeye tercih etmek sanayi politikamızın esasını teşkil etmelidir. Memleketimiz için 
birinci derecede faydalı olan ve milletimizin hayatıinda en müessir ve seri tesirini gösteren mev
zuu çabuk bitirmek için diğer mevzuları biraz geciktirmekte büyük faydalar vardır. 

Sanayi, maden ve enerji yatırımlarını önem sırasına göre tesbit etmek ve tatbikatta mümkün 
mertebe bu sırayı sağlamak Vekâletin önemli bir vazifesidir. 

2. Vekâletin birçok sahalarda yukardaki prensiplere uyarak çalıştığını memnuniyetle kay
detmek isteriz. Filhakika Türkiye'de Karabük'e mütenazır ikinci bir ağır endüstri manzumesini 
kurmak için teşebbüse geçilmiş ve bu işin etüdü ihale edilmiştir. Bu işin her şeye tercihan biu 
an önce tahakkukunu temenniye şayan görmekteyiz. Hattâ diğer demir, çelik sanayii tesisatını 
tasarlamak ve şeraiti ona göre şimdiden hazırlamak çok yerinde bir hajreket olacaktır. Demirin 
birçok sanayi kollarını doğurma vasfına malik olduğu malûmdur. 

3. Memleketi kalkındıracak mevzulardan biri de Azot sanayiidir. Kütahya'da kurmakta oldu
ğumuz Azot fabrikası istihsal edeceği senelik 100 000 ton kadar sun'i gübrenin zirai mahsuller 
üzerinde göstereceği artırıcı tesir fabrikanın tesis masrafını kısa bir zamanda temin edecektir. 
Bugünkü sun'i gübre ihtiyacımız 100 000 tonun birkaç mislidir. Bu ve buna benze» çabuk ve 
bol randıman veren yatırımları genişletmek gerekmektedir. 

4. Memleketin kalkınmasının mühim bir faktörü de döküm ve motor sanayiidir. Bugün mem
leketimizde motor imali için muhtelif çapta ve safhada birkaç teşebbüs vardır. Bunları ayrı ayrı 
mütalâa ettiğimiz takdirde gayeleri cılız birer imalâthane olup memleketin ihtiyacına cevap ver
mekten üzcjıtır. Bu gibi teşebbüsleri koordine ve takviye etmek ve yenilerinin kurulmasını teşvik 
etmek lâzımdır. 

5. Hükümetin teşvik ve müzaheretine muhtaç ve lâyık olan sanayi kollarından biri de kimya 
sanayiidir. Boya, ilâç, plâstik gibi kimya sanayii mahsulleri günden güne baş döndürücü süratle te-

* 



-m-
newû etmekte ve insan hayatının her safhasında işgal ettikleri mevkiler büyümektedir. Bu sahada çok 
geri olduğumuzu medeni dünyaya ayak uydurmakta müşkülât çektiğimizi kaydeder, Hükümetin dik
katini çekmek isteriz. 

6. Şeker sanayii giriştiğimiz sanayileşme hamlesinde «en erken semere veren sanayi kollarımızdan 
biridir. Erişilen istihsal bu kısa zaman içinde % de birkaç yüz artmış ve bugün çok artmış olan şeker 
istihlâkimizi kolayca karşılıyabilecek duruma gelmiştir. Hattâ istihlâk seviyemizi bugün için biraz 
da geçmiştir, denebilir. Filhakika şeker istihsali 1958 yılında 350 000 tona varmıştır. Mevcut şekter 
fabrikalarının bir kısmı (Konya, Amasya ve Adapazarı) tevsi edilecek durumdadırlar. Yeni bir kı
sım fabrikaların (Elâzığ, Malatya, Erzincan ve Erzurum) istihsalleri önümüzdeki yıllarda tabiî bir 
artış seyri takibedecektir. Bu hale göre en yakın bir zamanda bugünkü fabrikalarımızın yıllık şeker 
istihsali 400 000 tonu bulacak ye aşacaktır.̂  Binaenaleyh her şeye rağmen şeker sahasında gayretler 
muvaff akıyetli. olmuştur. 

7. Çimento sanayiinin gelişmesi ve umumi durumu şekerinkine benziyor. ö da şeker gibi 'eskisine 
nazaran çok artmış olan bugünkü ihtiyacımızı kolaylıkla karşılamakta ve geçmektedir. 1958 yılındaki 
çimento istihsali 1,5 milyon tonu geçmiştir. Kaldı İti, inşa edilmekte olan ve hattâ birkaç ay sonra iş
letmeye açılacak fabrikalarımız olduğu gibi tevsileri mevzuubahsolan fabrikalar da vardır. B,u vaziyet 
karşısında yıllık çimento istihsalimiz önümüzdeki yıllarda 2 000 O00 tonu bulacaktır. 

8. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseselerinin malî vaziyetleri iyi değildir. Bâzıları işletme 
sermayesi sıkıntısı çekmekte bâzıları ise, onlara tahmil edilen borçları kaldırmakta zorluk görmekte
dirler. Bir kısmı da borçlardım faizlerini zor ödemektedirler. Yılda 40 000 000 liraya yakın faiz 
ödemek mecburiyetinde olan Kuzey - Batı Elektrik Müessesesini zikretmek isteriz. Durumlarını ıslah 
etmeden bu gibi teşekkül ve müesseselerin yeni büyük yatırıma girişmeleri sıkıntılarını bir kat da
ha artıracaktır. Bunların iç bünyelerinde rasyonel çalışma istikametinde mümkün reformu yapmak, 
asli kaynaklarını takviye etmek, borçlarını yeni bir düzene bağlamak lâzımdır. 

İktisadi Devlet" Teşekküllerinin zararla çalışmamaları esas prensibolduğundan gerekirse en son 
tedbir olarak mahsul ve mamullerinin fiyatlarım yeniden gözden geçirmek lâzımdır. 

9. İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştirakleri : Muayyen maksatlar için iştirakler kurmak nor
maldir. Fakat bugün bu yolda büyük bir süratle gidilmekte vte bâa «ıaazurlar doğurmaktadır." Hü
kümetin bu işe düzen vermesi flâşındır. 

10. Enerji : Hükümetim sea yıliarda elektrik, kömür ve petrol gibi memleketin kalkınması için 
en lüzumlu mevzulara m$$ ettiği gayrileri ve harcadığı paraları yerinde görmekteyiz. Bu istikamette 
çok mesut neticelerin doğduğunu ve memleketin hayatımda mfısnet aıetiöelerin doğduğu ye birçok sa
nayi branşlarım» k&rultnasım kolaylaştırdığı inkâr edilmez hyr hakikattir. Memleketin istihlâk ve sa
nayileşmesi için süratle artacak olan enerji ihtiyacını karşılıyacak çalışmaların devamlı bir şekilde 
ele alınması faydalıdır. Batman'da 300 000 tonluk (yılda) raiinersıin 600 000 tona ttievsiine başlan-
ımffcır. Büfcömetin bu mevzularda gimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de büyük bir hassasiyet 
ve alâka gösfcejşBesiai tedenniye şayan görmekteyiz. 

Sanayi Vekâleti camiasına dâhil tevekküller, ortaklıklar ve iştirakler ilişik tablolarda gösteril
miştir. 

A,fyon Mebusu Ispart* Mebusu Kayseri Mebusu Siird Mebusu 
Necati Topçuoğlu Tevfik Tığh t Osman Kavuncu Baki Erdem 

Adana Mebusu 
Rıza Tekeli 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
18 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Şirketin unvanı 

Sümerbankın iştirakleri 

(31. XI I . 1958 vaziyeti) 

Sıra 
No. 

Malî ve ticari iştiraklerimiz : 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. 
Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. 
Türkiye Ticaret Bankası A. Ş. 
Türkiye Halk Bankası A. Ş. 
Türkiye Turizm Bankası A. Ş. 
işçi Kredi Bankası T. A. Ş. 
Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi 
Umumi Mağazalar T. A. Ş. 
Maden Hurdacılığı T. A. Ş. 
Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T. A. Ş. 

Mensucat sanayii : 
Balıkesir Pam. Dok. San. T. A. Ş. 
Aydın Tekstil (iplik ve Dokuma) ve 
Nebati Yağ San. Işl. A. O. 
Bergama P. Ipl. ve Dok. San. T. A. Ş. 
Manisa Pamuklu Mensucat T. A. Ş. 
Antalya Pam. Dok. San. T. A. Ş. 
Karaman ip. ve Pam. Dok. San. T. A. Ş. 
Maraş Pamuklu Dok. San. T. A. Ş. 
Adıyaman Pamuklu Dok. San. T. A. Ş. 
Eskişehir Basma Sanayii T. A. Ş. 
Denizli Mensucat Sanayii A. Ş. 
Nevşehir Pamuklu Dok. San. T. A. Ş. 
Jüt ipliği, Çuval ve Kanaveçe Endüstrisi 
T. A. Ş. 
Kula Mensucat ve Halı San. A. Ş. 

Kimya sanayii : 
Azot Sanayii T. A. Ş. 
Suni Elyaf Anonim Şirketi 
Mensucat Boyaları San. A. Ş. 
Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 
Kauçuk Sanayii T. A. Ş. 
Salihli Palamut ve Valeks Sanayii T. A. Ş. 
^Çanakkale Palamut ve Valeks San. T. A. Ş. 

32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 

47 
48 
49 
50 
51 

52 

53 
54 

Şirketin unvanı 

Ordu Soya Sanayii A. Ş. 
içel Selüloz ve Kâğıt San. A. Ş. 

Çimento sanayii : 
Türkiye Çimento San. T. A. Ş. 
Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. 
Balıkesir Çimento San. T. A. Ş. 
Çorum Çimento Sanayii T. A. Ş. 
Ankara Çimento Ltd. Şirketi (Tasfiye 
halinde) 

Şeker Sanayii : 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Adapazarı Şeker Fab. T. A. Ş. 
Kütahya Şeker Fab. T. A. R. 
Maden işletmeleri : 
Türkiye Petrolleri A. ö. 
Bakirli Pirit işletmeleri A. Ş. (•) 
Azdavay Kömür Işl. T.*A. Ş. 
Kömür Işl. T. A. Ş. 
Tahta sanayii : 
Suni Tahta Fab. T. A. & 
Diğer çeşitli sanayi : 
Ege Elektrik T. A. O. 
Makina Yedek Parçaları T. A. Ş. 
Madeni inşaat Işl. T. A. Ş. 
Maden Arama ve Etüd Ltd. Ş. 
Mannesmann - Sümerbank Boru Endüst
risi T. A. Ş. 
Mannesmann T. C. Ziraat Bankası Sula-
ma Boruları, Aletleri ve Tesisleri îmal ve 
Satışı A. Ş. 
Aksaray Azmi Millî T. A. Ş. 
Kepez Meyva, Sebze istihsal ve Konser
vecilik T. A. Ş. 

(*) Hali tasfiyede. 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Şirketin adı 

Etibankın iştirakleri 
Sıra 
No. 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Denizcilik Bankası T. A. O. 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. O. 
Gübre Fabrikaları T. A. O. 
Azot Sanayii T. A. Ş. 
Azdavay Kömürleri işletmesi T. A. Ş. 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Türkiye Turizm Bankası A. Ş. 
Türkiye Halk Bankası T. A. Ş. 
Maden Hurdacılığı T. A. Ş. 
Maden Arama ve Etüd Ltd. Şirketi 
Makina Yedek Parçaları T. A. Ş. 
Madenî inşaat işleri T. A. Ş. 

Şirketin adı 

14 Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik San
tralleri T. A. Ş. 

15 Kauçuk Sanayii T. A. Ş. 
16 Sun'i Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 
17 Elektrik Teçhizatı imalâtı T. A. Ş. 
18 Eti Yapı Ltd. Şirketi 
19 Şahmanis Linyit Kömürleri işletmesi A. Ş. 
20 Kömür işletmeleri A. Ş. 
21 Maden Kredi Bankası A. Ş. 
22 Krom işletmeleri A. Ş. 
23 Roket Nakliyat A. Ş. 
24 Elektrometalürji Sanayii A. Ş. 

Makina, Kimya Endüstrisi Kurumunun 
iştirakleri • 

Minnea - Polis Moline T. Traktör ve Zi- 6 
raat Makinaları A. Ş. 7 
Azot Sanayii T. A. Ş. 8 
Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 9 
Federal Türk Kamyonları A. Ş. 10 
Madenî inşaat işleri T. A. Ş. 

Maden Hurdacılığı T. A. Ş. 
Makina Yedek Parçaları T. A. Ş. 
Kauçuk Sanayii T. A. Ş. 
Su Sayaçları.T. A. Ş. 
Çelik Limitet Şirketi 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum 
Müdürlüğünün iştirakleri 

1 Bakirli Pirit A. Ş. (•) 
2 Azdavay Kömürleri A. Ş. 

3 Sümerbank - Mannesmann Boru Fab. 

Türkiye Kömür İşletmeleri kurumu Umum 
Müdürlüğünün iştirakleri 

1 Türkiye Kömür Ltd. Şirketi 2 Roket Nakliyat A. Ş. 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün iştirakleri 

1 Sümerbank - Mannesmann Boru Fabri- 2 Roket Nakliyat A. Ş. 
kası A. Ş. 

(*) Hali tasfiyede. 



Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin iştirakleri 

Sıra 
No. 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Teşekküllerin ismi 

Adapazarı Şeker Fabrikası T. Â. §. 
Amasya Şeker Fab. A. Ş. 
Kütahya Şeker Fab. A. Ş. 
Konya Şeker Fab. A. §. 
Kayseri Şeker Fab. A. Ş. 
Şekerbank T. A. | . 
Şeker Sigorta A. Ş. 
Azot Sanayii T. A. Ş. 
Gübre Fab. T. A. 0. 
Yeni Çeltik Lin. îşL A. Ş. 

Sıra 
No. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Kooperatifin ismi 

Maden Hurdacılığı T. Â. Ş. 
Makina Yedek Parçaları T. Â. Ş. 
Tohum Islah ve Üretme Â. Ş. 
Jüt İpliği Çuval ve Kanaveçe End. T. A. Ş. 
Gıda ve İhtiyâç Mad. Â. Ş. 
Kömür İşletmeleri A. Ş. 
Roket Nakliyatı A. Ş. 
Mars Ticaret ve Sanayii A. Ş. 
Pancar Ekicileri Birliği A. Ş. 
Balıkesir Pam. Dok. ve Sanayii T. A. Ş. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin Pancar 
Ekicileri İstihsal Kooperatiflerine iştiraki 

1 Adapazarı Pancar Ek. îs. Kooperatifi 9 Konya Pancar Ek. îs. Kooperatifi 
2 Eskişehir Pancar Ek. İs. Kooperatifi 10 Kayseri y> 
3 Turhal » » » 11 Burdur - İsparta » 

» » » 12 Balıkesir - Bursa » Amasya 
Kütahya 
Akşehir - Iİgm 
Uşak - Afyon 

8 Alpullu 

» 
» 
» 
» 

. 13 
14 
15 
16 

Erzurum 
Erzincan 
Elâzığ 
Malatya 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Şirketinin 
iştirakleri 

1 Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş. 
2 Altınova - Elâzığ » 
3 Balıkesir » 
4 Bartın » 
5 Çorum » 
6 Çukurova » 
7 Erzurum » 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Gazianteb 
Niğde A. Ş. . 
Söke 
Trakya 
Roket Nakliyat A. Ş. 
Kömür İşletmeleri A. Ş. 

T. A 

» 
» 

Azot Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünün 
İştirakleri 

1 Makina Yedek Parçaları T. A. Ş. 2 Roket Nakliyat A. Ş. 

W£r3re Yapağı ve Tiftik Â. Ş. nin iştirakleri 

1 Yem Sanayii A. Ş. 3. Afyon Yapağı ve Tiftik Ltd. Ş. 
2 Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Ltd. Ş. 



Sateti Vefcâ&Iİ 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

— m — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birikti Kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 ÖOO 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler8 memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

12 000 

2 100 000 
711 900 

1 

1 

2 811 002 

624 325 
253 725 

878 050 

ıâ ÖÖÖ 

1 918 575 
651 575 

1 

2 570 152 

641 325 
253 725 

895 050 

12 000 

1 918 575 
651 575 

1 

1 

2 570 152 

641 325 
253 725 

895 050 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti AİL ÖÖÖ 83 250 53 250 

1İ - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar -
gereğince yapılaöak zam ve 
yardımlar 
Merkâz memurlar* çöduk zam
mı 
Vilâyetler memüTİSari çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

25 000 

20 000 

5 500 

30 000 

25 000 

5 000 

30 000 

25 000 

5 000 



- 4 3 0 Sanal Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğin T.O. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 İ959 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 000 
5 000 
2 500 
630 

62 630 

4 000 
5 000 
2 500 
630 

72 130 

4 000 
5 000 
2 500 
630 

72 130 

1 500 1 500 1 500 

143 220 136 796 136 796 
2 100 2 100 2 100 

3 940 502 3 730 978 3 730 978 

20 000 
20 000 
50 000 
10 000 
15 000 
40 000 
155 000 

40 000 
20 000 
40 000 
15 000 
20 000 
70 000 
205 000 

40 000 
20 000 
40 000 
15 000 
20 000 
70 000 
205 000 



Sanai Vekâleti - 4 3 1 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

e 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Pasü yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri • 
12 Vüâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
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 
harcırah ve başka masrafları 

60 Sanayi ve küçük sanatlar mü
fettişleri harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 000 
15 000 
35 000 
10 000 
15 000 
15 000 

102 000 

60 000 

24 000 
20 000 
45 000 
15 000 
20 000 
25 000 

149 000 

70 000 

24 000 
20 000 
45 000 
15 000 
20 000 
25 000 

149 000 

70 000 

40 000 50 000 50 000 

22 500 30 000 30 000 
50 000 50 000 50 000 
25 000 25 000 25 000 

137 500 155 000 155 000 

65 000 65 000 65 000 
100 000 150 000 150 000 

165 000 215 000 215 000 

18 760 30 000 30 000 

25 000 30 000 30 000 
55 000 70 000 70 000 
100 000 124 800 124 800 
30 000 110 000 110 000 

1 1 1 

20 000 30 000 30 000 

230 001 364 801 364 801 
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F. M. Tahsisatın netr'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 

403 
418 
419 

420 
421 

422 

11 
12 

11 

12 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Da/ire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Tahlil lâboratuvar masrafları 
6309 sayılı Maden Kanunu ge
reğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 
Pasif korunma masraf lan 
Harita ve levazım satmalma ve 
her çeşit masraf lan 
Sanayi sayım ve anketleri bil
ûmum masrafları 

10 000 
-5 000 

15 000 

2 500 

2 500 

5 000 

888 261 

0 

5 000 
20 000 

40 000 
1 

15 000 

100 000 

20 000 
12.500 

32 500 

5 000 

2 50& 

7 500 

1 228 801 

10 000 
30 000 

70 000 
1 

10 000 

123 000 

. 20 000 
12 500 

32 500 

5 000 

2 500 

7 500 

1 228 801 

>* 

10 000 
30 000 

70 000 
X 

10 000 

123 000 
448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 

evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6698 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 0 50 000 50 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira i Lira Lira 

450 Burs masrafları 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konfrenaslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısmı yekûnu 

20 000 
20 000 

40 000 

10 000 

27 000 

30 000 
50 000 

80 000 

10 000 

31 500 

30 000 
50 000 

80 000 

10 000 

63 120 

1 

63 121 

293 122 

187 231 

30 000 

217 231 

627 232 

259 481 

30 000 

289 481 

703 982 

501 

502 

Beşinci ktsıfk - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 

Eski yıllar borçlan 
0 1954-1957 yılları borçlan 

1 000 

0 
500' 

1 000 

0 
500 

1 000 

500 
0 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

500 
1 500 

500 
1 500 

0 
1 500 
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P. M, Tahsisatın nevi 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 

Altıncı kısmı yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
tkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Maden hizmetlerinde kullanı

lan makina alet ve malzemesi
nin onarma masrafları 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri , 

751 Maden hizmetlerinde kullanıl
mak üzere satınalınacak muh
telif makina, alet ve malzeme
nin mubayaası ile ilgili her 
cins masraflar 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabili edilen 
Lira Lira Lira 

11 500 000 26 500 000 26 500 000 

11500 000 26 500 000 26 500 000 

12 000 
3 940 502 
888 261 
293 122 
1 500 

11 500 000 

16 635 385 

12 000 
3 730 978 
1 228 801 
627 232 
1 500 

26 500 000 

32 100 511 

12 000 
3 730 978 
1 228 801 
703 982 
1 500 

26 500 000 

32 177 261 

1 000 1 000 < 1 000 

5 000 5 000 5 000 

40 000 20 000 20 000 



M. 

Sanai Vekaleti 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

_ 43Ö — 
1959 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira . 

Sanat modelleri satınalınması 
ve dağıtılması 800 000 800 000 800 000 

2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd idaresine 
yardım 4 781 000 7 281 000 7 281 000 

Yatırımlar yekûnu 5 627 000 8 107 000 8 107 000 



• 
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Basın - Yayın ve Turizm U. M. 



y 

Rapor 

30.1.1959 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

13 . IX . 1946 gün 4951 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Hükümetimiz hakikaten isabetli bir 
görüşle Devlet mekanizması içinde cidden büyük bir ihtiyacolan, gerek içerde ve gerek dışarda millî 
varlıklarımızı tanıtacak ve Türk benliğini grurlaştıracak, memlekette turizm sanayiini kuracak ve an
cak bir Vekâlet teşkilâtı ile tahakkuk ettirilebilecek bu çalışmalar için 25 . XI . 1957 tarihinde Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekâletinin kurulmasına karar vermiştir. 

Vekâlet Teşkilât Kanununun, büyük etüd ve çalışmalara istinadettirilerek bugünkü bünye ve icap
larımıza uygun olarak hazırlanmış ve Hükümete tevdi edilmiş olduğu müşahede edilmiştir. Bu bakım
dan henüz adı geçen Vekâlet teşkilât kanun lâyihasının Yüksek Meclisten geçmemiş bulunması itiba
riyle 1959 bütçe kanun lâyihasında bu Vekâlete ait bütçe yer almamıştır. Ancak, bu münasebetle be
lirtmek yerinde olur ki, Koordinasyon Vekâleti ile birlikte bu Vekâletin masraflarına karşılık olarak 
Maliye Vekâleti kısmının 662 nci bölümüne şimdilik konmuş olan bir milyon lira, mezkûr Vekâletin 
kanunen teşekkülünden sonra zaruri ve mübrem masraflarını karşılamadan çok uzaktır. Kanaatimizce 
Hükümet bünyesinde lâyık olduğu ehemmiyete hizmetler ifa edecek olan Vekâletin bu kadar cüzi 
bir tahsisatla kendisinden beklenen işleri tedvir etmesine imkân yoktur. Bu bakımdan Maliye Vekâ
leti bütçesine konan bir milyon liraya, beş milyon lira ilâvesiyle Vekâlet tahsisatının altı milyon li
raya çıkarılmasını zaruri telâkki etmekteyiz. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü bütçesine gelince; 
Bu bütçeyi, arz ettiği ehemmiyet bakımından, fasıl ve maddelerden ayrılmak suretiyle şu grup

larda mütalâa etmeyi uygun gördük. 

1. Basm işleri : 

Basın müessesesi, tek parti hayatının devamı boyunca Hükümetin âdeta bir organı halinde vazife 
görmüş, tenkit, murakabe, haberleşme gibi hizmetleri güçlükle eda etmiş; velhâsıl o devrin icaplarına 
ve şartlarına uymaya mecbur kalmıştır. Gerek teknik bakımdan ve gerekse mânevi cephesiyle kendi
sinden beklenen hizmetleri başaramamıştır. 

1950 de iktidar değişmesiyle Matbuat Kanunu yeniden ele alınmış ve neşir hürriyetini köstekliyen 
bütün hükümler bertaraf edilmiş ve basın, demokratik rejimin ve hürriyetlerin bütün imkânlariyle 
teçhiz edilmiştir. 

Hürriyetlerin en azizi telâkki edilen ve üzerine, hepimizin titremekle mükellef bulunduğumuz mat
buat hürriyetinin, itiraf etmek lâzımdır ki, sekiz senelik tatbikatı bu müesseselerde vazife almış in
sanlar için parlak ve ümit verici olmamıştır. 

Demokratik rejimlerde basın yalan söyler, iftira eder, şeref ve haysiyetlere tecavüz eder, şantaja 
yer verir, hakikatlere arka çevirir, cemiyetin, iktisadi, içtimai ve mânevi dokusunu zedeliyecek neş
riyat yaparsa, o rejim felah bulmaz. Bizatihi iyi çalıştığı takdirde karanlıkları yırtan basm, karan
lığın bizzat müvellidi olur. 

Belirtmek isteriz ki, Demokrat iktidar devrinde dış tediye sıkıntılarımıza rağmen basını teknik 
bakımından cihazlandırmak için hiçbir fedakârlık esirgenmemiştir. En modern ve en pahalı niakina-
ların, vasıtaların ithalini teşvik etmiş, bu müesseselerin gelişmesi için Hükümet, elindeki imkânları se
ve seve basının emrine tahsis etmiştir. 

Mensuplariyle ve mesulleriyle en geniş bir anlayışla âdeta partage de pouvoiı* yapmış ve basma, 
hiçbir devrede müşahede edilmiyen muhabbet ve hürmet gösterilmiştir. Fakat ne yazık ki. bir kısım 
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gazeteler hürriyetleri suiistimal etmek suretiyle bizzat hürriyeti zedeleme yolunu tercih etmiş, her 
çeşit iyi niyetlere rağmen zaman zaman müstakil hüviyet altında muhalefeti dahi gölgede bıraca-
cak bir neşir yolunu kendilerine rehber ittihaz etmişlerdir. Şüphe yok ki, bu gidişe, bu mesuliyet
sizliklere, hürriyetleri suiistimal eden hürriyetlere bir deva bulmak lâzımdır. 

Nadide bir çiçek gibi nazlı, hassas telâkki ettiğimiz basını, toptan, mahkûm etmeye elbet hakkı
mız yoktur. Bu itibarla nasıl avukatların, doktorların mânevi zabıtasını teşkil etmek üzere kendi 
aralarında meselâ baro gibi, etibba odası gibi mânevi zabıta müesseseleri kurulmuşsa, kanaatimiz
ce, basın hürriyetini suiistimal edenleri de bu aziz hürriyeti muhafaza etmek ve mensuplarını bir
takım şüphe ve isnatlardan korumak için de bir mânevi zabıta müessesesine ihtiyaç vardır. 

Hürriyet, hürriyet diye boğazlarını yırtarcasma bağıran birtakım gazete müesseselerinin içeri 
sinde hürriyetlerin nasıl boğulduğunu, fikir işçisinin nasıl ecir halinde çalıştırıldığım, kendilerine 
nasıl hakkı hayat tanınmadığını yakînen bilmekteyiz. 

Yurtta çıkmakta olan günlük, haftalık gazete, mecmua, risale ve dergilerin çeşitli ihtiyaçları, 
ilân ve kâğıt mevzuları, basın âlemi mensuplarının kurdukları muhtelif teşekküller arasında koor
dinasyon ve iş beraberliği, basın mensuplarının günlük geçim ve hakları, patron ile fikir işçisi 
münasebetleri gibi meselelerin, memleket ve meslek menfaatleri bakımından halledilmesi zaruri 
birer mesele teşkil ettiğine şüphe yoktur. Bu sahalarda hükümetlerin zaman zaman realist ve yapıcı 
hizmetlerini burada şükranla överken, tam ve netice alıcı bir çalışmanın henüz mevcudolduğunun 
iddia edilemiyeceğine de ayrıca işaret etmek isteriz. Ancak yeni kurulacak vekâletin taze hamleli, 
vukuflu mesaisiyle bu mevzuların en kısa bir zamanda halledileceğini umduğumuzu, gönül huzur-
luğu ile açıklamaktan büyük bir zevk duymaktayız. 

2. Radyo hizmetleri *: 

Halen, istanbul ve İzmir'den, orta dalga, Ankara'dan uzun ve kısa dalgalardan neşriyat ya
pan üç radyo istasyonumuz vardır. 

1954 yılında Erzurum, Diyarbakır ve Îzmir'd3 yüksek kilovatlı üç radyo istasyonu kurulması 
hakkında o tarihte konulan tahsisat ve büyük gayretlerle meydana getirilmiş olan ihale komisyonu 
ve hizmetleri, maalesef realize edilmemiş, bu moyanda Ankara Radyosunun tevsii, takviye ve 
ıslahı için konmuş olan tahsisattan, döviz imkartsızlıldarı yüzünden faydalamlamamış, ancak son 
kredi imkânlarından sonra bu i$ yoluna sokulabilmiştir. Bu mevzulara, komşu devletlerin en küçü
ğünden en büyüğüne kadar ne ölçüde ehemmiyet verildiği yüksek malûmunuzdur. Türkiye gibi 
780 bin kilometre araziye sahibolan bir memlekettin, takatleri çok zayıflamış olan bugünkü radya 
istasyonlariyle, çeşitli radyo propagandalarına karşı gelmenin güçlüğü, günden güne kendisini de
rinden ve acı şekilde hissettirmektedir. Bu itibarla Erzuru-n, Diyarbakır ve izmir'de kurulması. 
karar altına alman ve yerleri satmalman ve tahsisatı kanunla kabul edilen radyo istasyonlarının 
bugün elde edilen kredi imkânlariyle bir an evvel kurulmasını zaruri görmekteyiz. 

Radyonun, gerek içeriye, gerek dışarıya müteveccih oynamakta bulunduğu rolü zikretmeyi fu
zuli telâkki ederiz. Bilhassa bizim gibi birçok sahada geri kalmış ve ileri bir medeniyet seviyesi
ne ulaşmak için canını dişine takmış bir memleket için radyoyu, mektep kadar, hastahane kadar 
mühim görmekteyiz. 

Diğer taraftan radyoların programlarını daha tatminkâr, daha cazibeli, daha hareketli bir hale 
sokmak lâzımdır. Türk musikisine ayrılmış bulunan saatler ve sanatkârlar arasında üstatlar bu
lunmasına rağmen tekerrürler ve yeknesak neşriyat dikkati çekmektedir. 

Türk musikisine sanatkâr yetiştirme bakımından vaktiyle bir eğitim, müessesesi gibi çalışan ve 
programda yer alan bu hizmet, maalesef ehemmiyetini kaybetmiş görünmektedir. Radyo program
larında büyük alâka toplıyan ve bilhassa fakir vatandaşlarımızı çok tatmin eden misafirler huzu
runda icra edilen müzikli neşriyatın da kaldırıldığını üzüntü ile' müşahede ettik. Bu programların 
yenMen ihyasını faydalı t«lâlkfei etmekteyiz. 

d 

i 
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Evvelce Konservatuvar ve Operadan naklen yapılan ve geniş alâka toplıyan programların da ih

yasını ve yeni bir düzene konmasını uygun görmekteyiz. Bu gibi müesseseler bakımından fakir olan 
ibir memlekette, bu gibi yayınlara ne kadar ihtiyaç duyulacağını dikkatinize arz etmeyi faydalı bu
luyoruz. 

Ayrıca 'bir hususu daha arz etmeyi uygun görmekteyiz. 
Bütün dünya memleketleri,, gerek radyo, gerek televizyon sahasında birbirlerine program bakı

mından 'bağlanıp, birbirlerinin neşriyatından istifade etmektedirler. Radyohırımızm da propaganda 
mevzuları dışında eğitim ve müzik noktai nazarından bundan istifade etmek çarelerini araması 
faydalı olacaktır. 

Türik musikisini, mutlak surette Türk ruhunu, Türk: şiiriyetini, Türk zevkini, Türk heyecanını 
terennüm edecek seviyeye ulaştırmak ve geniş vatandaş kütlesini bu. mevzularda tatmin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Teknik durumları bakımından radyolarımız aşınmış ve yıpranmıştır. Elindeki malzemeler ihti-
yarlamıştır. Personel kifayetsizdir. Bu itibarla yeni elde edilen imkânlarla kısa zamanda malzeme 
ve vasıtaları yenilemek ve ileride kurulacak radyoları mütekâmil bir halde işletmek için vekâle
tin, bu mevzularda çok terakki etmiş memleketlere kabiliyetli gençleri göndererek yetiştirme yo
luna gideceğini ummaktayız. 

Diğer taraftan medeni cemiyetlerin ihmal edilmez gıdası haline gelen televizyonun da ele alın
ması ve büyük şehirlerden başlamak suretiyle bu tesislerin kurulması zamanı gelmiş ve geçmiştir. 
G-örmenin, psikolojik olarak oynadığı rolü takdir edersiniz. Radyoların inkişafında kaybettiğimiz 
mesafeyi süratle kapamak ve televizyonu bir an evvel kurmak, aşikâr bir zaruret olarak belirmiş 
bulunmaktadır. 

Velhâsıl, yeni kurulmakta olan Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti bünyesinde radyolarımızın 
yeni bir zihniyet, yeni bir espri ile ele alınmasına katî ihtiyacolduğu şüphesizdir. 

3. Turizm işleri : 

Yurdumuzun tarihî tabiat güzellikleri, tarih yapmış Türk: Milletinin bütün dünyaca tanınan 
ananevi, kültürel, sanat, âdet ve âbidelerinin, bugün birçok Avrupa ve Amerika turistleri için ha
kikaten görülmeye değer cazip birer varlık olduğu muhakkaktır. Ancak Türk Milletinin ananşvi 
misafirperverliği, turizm endüstrisinin (Lokantacılık: ve otelcilik) sanatının inkişafını bugüne kadar 
geciktirmiş ve ileri memleketlerde inkişaf eden turizm konsepsiyonu ve endüstrisinin bugün her 
memlekette, hattâ her bakımdan geri olan komşu memleketlerde dahi millî varlıklarına ve gelir 
kaynaklarına hesapsız maddi kazançlar sağlamış ve sağlamakta olduğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Turizm çalışmalarımızda bugünkü hakikatleri görerek faydalı bir tehkid ve tavsiyede bulunmak 
istersek diyebiliriz ki, şimdiye kadar bütün mesai literatür çerçevesi içinde kalmış, filiyatta, sene
lerin ihmaline her hangi bir şey ilâve edilmemiştir. Bunu, bu vakıayı ortaya koymak, müstakbel 
çalışmalara bir veçhe verecektir. 

Turizm konsepsiyonu, sanatı ve endüstrisi bir ihtisastır. Yurtta turizm mevzuunu çok kişi ko
nuşur. Yazar, söyler. Fakat tatbikata intikal eden veyahut tatbikatı kamçılayan, tatmin edici 
şekilde yapıcı bir çalışmaya da tesadüf etmediğimizi söylemek isteriz, iç ve dış turizm sahasında 
yapılan yatırımlar daha ziyade orta tabaka turizmine cevap verecek mahiyette olmalıdır. Lüks 
mahiyetteki ytırımlar turizm için henüz bir mâna ifade edecek durumda değildir. Bu sahada eser
ler meydana getirmiş ileri memleketlerin ve bilhassa İtalya ve son zamanlarda Avrupa ve Ame
rikan turistlerini büyük mikyasta çeken Yunanistan'daki turizm çalışmalarım misal göstermek 
her halde faydalı olacaktır. 

Yurtta hakiki bir turizm endüstrisinin kurulması ve bu mevzu ile ilgili gümrük, banka, emni
yet ve daha ileri giderek bu sahada vazife alacak kimselerin dahi geniş bir turizm anlayışına ve 
terbiyesine malik olmasının zarureti aşikârdır. 

Şunu, kısaca ifade etmek yerinde olur ki, Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin hazırlamış ol-
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duğu tasarı ile, bugüne kadar yapıldığı gibi, turizm literatüründe kalmayıp'realitelere ve tatbikata, 
işin ihtisas ve gerçeklerine yer verecek bir çalışmaya gittiğine ve kısa gelecekte memlekete mad
di kazançlar sağlıyarak dış, iftira gücümüze yeni varlıklar katacağına inanmaktayız. 

4. Tanıtma isleri : * 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, şimdiye kadar Türkiye'yi dışarda tanıtma mev
zuunda broşür, filim, fotoğraf ve sair vasıtalarla gayretler sarf etmişse de bu gayretler asla ihti
yaca cevap verememiştir. 

Türk Hükümetinin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyinde takibettiği muvaffakiyetli 
bir politika ile medeni milletlerin dikkatini Devletimizin ve milletimizin üstünde topladığı ha
kikatine rağmen Türkiyemizi coğrafi, tarihî siyasi ve medeni, velhasıl maddi ve mânevi hüvi
yeti ile hattâ ve hattâ Korede'ki hamasetimize rağmen dört başı mamur denecek bir şekilde 
tanıtamadığımız, acı da olsa, itiraf edeceğimiz bir husustur. Yine itiraf edelim ki, bu mevzular
da fakiriz, acemiyiz ve teşkilâtlanmış değiliz. Vekâlet irti'faına vâsıl olacak bu mevzuların 
ve müesseselerin içimizi yakan, dışarıya seyahat eden her vatandaşı derinden derine hicrana ve 
üzüntüye mâruz bırakan kendimizi tanıtamamak kompleksinden bir an evvel kurtulmayı temenni 
ederiz. 

Yurdun son yıllarda kaydettiği her sahadaki gelişmeyi fotoğraf ve. filimlerle tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Radyo zaman zaman vatandaşlara, medeniyet sahasında kaydedilen gelişmeleri tanıt
ma bakımından şayanı şükran hizmetler görmüştür. 

Beynelmilel Brüksel Sergisi münasebetiyle Umum Müdürlüğün yurdumuzu, kültürümüzü ma
ziye ve hale ait değerlerimizi tanıtma hususunda sarf ettiği gayretler bir vakıadır. 

Ataşelerimizin dar imkân ve bütçeleriyle mesuliyetlerine mevdu olan işleri başarmak husu
sunda sarf ettikleri gayretleri de görüyoruz. Fakat bütün bu arz edilen hususlara rağmen me
deni dünya, siyasi münasebetlerin dışında Türkiye'yi tanımamaktadır. O kadar ki, en iptidai 
memleketler dahi dünya sinema havadislerinde, televizyonlarında, mecmualarında, seyahat afişle
rinde, propaganda neşriyatında yer almışken, maalesef Türkiye, daima bu canlı hareketlerin hep 
dışında kalmaktadır. 

Türkiye'yi, medeni dünyanın kafasında çok karılı, püsküllü, poturlu, muhafazakâr, mütaas-
sıbolarak yerleştiren mazinin tesirlerini bertaraf etmek, büyük vazifelerimiz olmalıdır. 

Diğer taraftan dış teşkilâta gönderilecek elemanların, Vekâletin dina^nizmine göre ve işlere 
vâkıf mütehassıs kimseler arasından seçilmesi temenniye şayandır. 

5) Haber meseleleri ve Anadolu Ajansı : 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün dış haberleri alıcı ve toplayıcı servisi, büyük 

dost Alman Hükümetinin son defa hediye ettiği alıcı cihazla tamamen modern bir hale gelmiş bu
lunmaktadır. Elemanları 1959 malî yılı bütçesine konmuş olan bu servisin, Marttan itibaren sür
atle haber alma ve yayma imkânlarına sahibobıcağı şüphesizdir. 

Anadolu Ajansının da tekâmül yolunda olduğunu belirtmek isteriz. Anadolu Ajansı, Demok
rat iktidar zamanında iç ve dış teşkilâtı bakımından genişlemiştir. Bunun daha mütekâmil Ikale 
ifrağı için satınalınan ve işletmeye konmak üzere bulunan yeni aletler sayesinde tatmin edici bir 
hal almaya başlıyacağını da şüphesiz addediyoruz. Bu suretle bir taraftan Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünün haber alma merkezi, diğer taraftan Anadolu Ajansının temin 
ettiği son makinalarla dış haber toplama işlerinin modern mânaslyle halledilmiş olacağına inanı
yoruz. 

Bu arada memleketimizde hususi ajans teşekküllerinin de gittikçe çoğalmakta olduğuna şahidoln-
yoruz. Bu hâdise, memleketimizde basın ve haberleşme hürriyetinin mevcudiyetine yeni bir deLİ 
teşldl etmesi itibariyle memnuniyet vericidir. Memleket hizmetine giren ve girmekte olan bu 
gibi hususi müesseselere, yaşamalarını temin bakımından gerekli yardımların yapılması faydadan 
hâli değildir. 



Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 1959 bütçesinde muhtelif fasıl ve maddelerde 
görülen ve yekûnu 16 494 560 liraya baliğ olan artışın aidolduğu bölümlerde yaptığımız tetkikat 
neticesinde son alıtıan iktisadi kararlar dolayısiyle meydana geldiği görülmüştür. Ücretlilerin ma
aşlarında her hangi bir zam yapılmamış olup ancak, yukarda belirttiğimiz gibi yeni kurulan cihaz
ların işletilmesinde lüzumlu elemanlar için 42 aded kadro ihdas edildiği gibi Akay sokakta kiralanmış 
bulunan bina için yine lüzumlu müstahdem kadroları ihdas edilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan ve zaruri olan bu artırma yerinde görülmekle beraber umum müdürlüğün 601 nci ajans 
tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve masrafları faslına konulan 1 500 000 liranın 
geçen senenin aynı miktarında bırakılmış olduğu görülmüştür. 

Halbuki Anadolu Ajansının tetkik edilen hesaplarında yabancı ajanslara ödediği 125 184 liranın 
mn alman iktisadi kararlar muvacehesinde kur farkından 443 040 lira ve dış muhabirler maaş ve tah
sisatından yine kur farkları dolayısiyle 383 570 lira, yine aynı sebeple dış PTT muhaberatı 195 851 
lira bir fark göstermek zaruretinde bulunduğu neticesine varılmıştır. 

Diğer umumi artışları da göz önünde tutarak Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1959 
yılı bütçesinin 601 nci faslına Anadolu Ajansına ödenmek üzere en az 1 500 000 liranın ilâvesi he
yetimizce zaruri görülmüştür. 

Raporumuz saygı ile Yüksek Heyete arz olunur, 

Edirne Mebusu Afyon Mebusu ' Artvin Mebusu Ankara Mebusu 
M. Sarol R Çerçel H. ÇeltÜcçioğlu M. Akpınar 

* / 
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Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
•Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 618 426 618 426 618 426 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar maaşı 1 375 000 3 308 583 3 308 583 
Merkez memurları açık maaşı 19 069 21 284 21 284 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar açık ma
aşı 1 1 1 

Fasü yekûnu 2 012 496 3 948 294 3 948 294 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ürreti 733 482 İ 031 275 1 031 275 
"Vilâvetler ve ecnebi men ile-
ketlerdeki hizmetliler ücreti 2 399 628 3 159 880 3 159 880 

Fasü yekûnu 3 133 110 4 191 155 4 191 155 

Geçici hizmetliler ücreti 173 994 181 044 181 044 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 48 000 83 520 83 520 

II - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapüacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

12 000 

10 000 

1 800 

12 000 

16 660 

1 800 

12 000 

16 660 

1 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i • 

22 Vilâyetler ve 'ecnebi memle
ketlerdeki memurlar doğum 
yardımı-

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar ölüm yar
dımı 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 600 

3 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 932 

3 000 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 932 

3 000 

2 000 2 000 2 000 

301 

Fasıl yekûnu 30 400 38 392 38 392 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 3 000 c 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 150 000 170 000 170 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ikinci kısım yekfmu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
İsıtma 

Fasıl yekûnu 

5 551 000 

2 500 
4 000 
4 000 

12 500 
3 500 

11 500 

38 000 

8 615 405 

2 500 
8 000 
5 000 

25 000 
10 000 
30 000 

80 500 

8 615 405 

2 500 
8 000 
5 000 

• 25 000 
10 000 
30 000 

80 500 
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F. 

302 

303 
304 

/ 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 
•* 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
M*erkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 
6 000 
8 000 

12 000 
63 000 
60 000 

156 500 

2 500 

40 000 

5 750 
50 000 
65 000 

1959 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
6 000 
8 000 

22 000 
100 000 
105 000 

248 500 

5 000 

85 000 

7 500 
105 500 
100 000 

L için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
6 000 
8 000 

22 000 
100 000 
105 000 

248 500 

5 C00 

85 000 

7 500 
105 500 
100 000 

305 
306 
307 

308 

Fasıl yekûnu 160 750 

10 
20 
40 
50 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
L'cnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uznıan ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

85 000 
36 304 

7 500 
50 000 
82 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 149 500 

298 000 

172 280 
70 000 

20 000 
62 500 

184 500 

22 500 

289 500 

298 000 

172 280 
70 000 

20 000 
62 500 

134 500 

22 500 

289 500 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

2 500 
3 000 

5 500 

5 000 
5 220 

10 220 

5 000 
5 220 

10 220 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma 

masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

310 Basın ataşelikleri ve haberler 
büroları masrafları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydmlatma 
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 kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 
0 

7 500 

2 000 

20 000 

6 000 

35 500 

3 500 

2 000 

10 000 

3 000 

25 000 

7 500 

51 000 

3 500 

2 000 

10 000 

3 000 

25 000 

7 500 

51 000 

9 750 
17 500 
19 000 
17 500 
6 500 
6 000 

165 000 
131 000 
50 000 
32 500 

1 000 000 

1 454 750 

2 124 304 

30 000 
50 000 
50 000 
50 000 
27 000 
19 000 

500 000 
421 820 
112 500 
100 000 

3 000 000 

4 360 320 

5 585 320 

30 000 
50 000 
50 000 
50 000 
27 000 
19 000 

500 000 
421 820 
112 500 
100 000 

3 000 000 

4 360 320 

5 585 320 

7 600 17 500 17 600 
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1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

Ankara, İstanbul ve İzmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yö
netim ve işletme masrafları 

10 Müzik yayınları 1 593 500 1 593 500 1 593 500 
20 Söz yayınları 430 835 430 835 430 835 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet 

masrafları 710 000 710 000 710 000 
40 İsletme ve başka her çeşit mas

raflar 603 450 603 450 603 450 
50 Kısa dalga propaganda yayın

ları her türlü masrafları 229 000 229 000 229 000 

Fasıl yekûnu 3 566 785 3 566 785 3 566 785 

Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 0 30 000 30 000 

Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 

10 Satınalma ve abone 50 000 85 000 85.000 
20 Başka her çeşit yayın masraf-

30 
40 
50 

60 

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 

500 000 
500 000 

1 200 000 

147 970 
300 000 

2 697 970 

42 000 

500 000 
500 000 
600 000 

147 970 
300 000 

2 132 970 

• 
135 240 

500 000 
500 000 
600 000 

147 970 
300 000 

2 132 970 

135 240 
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p . M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları r 40 000 9-0 Ö00 

Fasıl yekûnu 82 000 225 240 

90 000 

225 240 

Dördüncü kısım yekûnu 6 354 355 5 972 495 5 972 495 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yılları borçları 
20 1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

2 500 2 500 2 500 

2 000 
1 

2 001 

4 501 

2 000 
1 

2 001 

4 501 

2 000 
1 

2 001 

4 501 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
vo masrafları 1 500 000 1 500 000 2 500 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 500 000 1 500 000 2 500 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 5 551 000 8 615 405 8 615 405 
"Üçüncü kısım yekûnu • 2 124 304 5 585 320 5 585 320 
Dördüncü kısım yekûnu 6 354 355 5 972 495 5 972 495 
Beşinci kısım yekûnu 4 501 4 501 4 501 
Altıncı kısım yekûnu 1 500 000 1 500 000 2 500 000 

UMUMÎ YEKÛN 15 534 160 21 677 721 22 677 721 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• 

1959 yılı için, 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

711 Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 

741 Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 

751 Satmalmacak makina, alet,ve 
malzemeler 

1 000 000 3 000 000 3 000 000 

2 500 000 9000000 9000000 

300 000 966 000 966 000 

752 

761 

0 

0 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Motorsuz taşıtlar satmalına 
karşılığı 350 350 350 
Mevcut istasyonların esaslı su-
rAte genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 

10 Yeni yapılar 100 000 100 000 100 000 
20 Alınacak makina alet ve mal

zeme 50 000 350 000 350 000 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Nafıa Vekâleti bütçesine) 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Maliye 
Vekâleti bütçesine) 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince turizm kre
disi fonu (Maliye Vekâleti büt
çesine) 

150 000 

3 950 350 

150 001 

15 000 

450 000 

13 416 350 

1 000 000 

50 000 

450 000 

13 416 350 

0 

0 

YEKÛN 4 115 351 14 466 350 0 



i 
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Rapor 

2 . II . 1959 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tetkikimize tevdi buyurulan imar ve iskân Vekâletinin 1959 malî yılı bütçesi üzerinde gerekli 
incelemeler yapılmış ve neticesi aşağıda arz olunmuştur. 

Malûm olduğu üzere şehir, kasaba ve köylerin imarı ve ihyası, memleket bünyesine uygun bir 
mesken politikasının sevk ve idaresi, yapı malzemesi tedarik imkânlarının aranması, yabancı 
memleketlerden gelen ve gelecek olan göçmen ve mültecilerle, iktisadi ve zirai sebeplerle zaman za
man vukubulan nüfus akınlarının rasyonel bir surette ve memleket ekonomisine uygun b^r şekilde 
tanzim ve yerleştirilmelerinin sağlanması maksatlarını-tahakkuk ettirmek için imar ve iskân Ve
kâleti kurulmuştur. 

Teşkilât Kanunu ile Başvekâletten Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü, Nafıa Vekâletin
den imar işleriyle, tabiî âfetler dolayısiyle bu vekâlete verilmiş olan vazife ve salâhiyetler kadro-
lariyle birlikte bu vekâlet bünyesine intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan başka Maliye Vekâletine bağlı bulunan Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile, Dahiliye 
Vekâletine bağlı iller Bankası Umum Müdürlükleri aynı kanunla imar ve iskân Vekâletine bağ
lanmışlardır. ; 

Vekâletin 1959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için 3 532 180 lira, yatırım mas
rafları için de 40 252 873 lira olmak üzere ceman 43 785 053 liradır. 

1958 bütçesi yatırımlar dışında kalan masraflar ile 1959 yılı bütçesi' yatırımlar dışında kalan 
masraflar arasındaki 1 942 192 liralık fark : 

1958 yılı bütçesinin 9 aylık olması, «L» cetvelinden bir kısım kadronun fiilî kadroya alınmış 
bulunması ve teşkilâtın 'tam olarak faaliyete geçmesi dolayısiyle umumi masrafların artmış ftulun-
masmdan ileri gelmektedir. Yatırımlardaki 5 627 872 liralık fark ise deprem, seylâp gibi âfetler 
dolayısiyle çıkarılmış hususi kanunlardaki sarf salâhiyetine ait miktarların tam olarak kullanılma
sından ileri gelmektedir. 

Vekâlet bünyesinde toplanan umum müdürlüklerin faaliyetlerini şu şekilde sıralamak mümkün
dür : 

A) Plânlama ve tmar faaliyeti : 

Türkiye'de mevcut 943 belediyeden 605 belediyenin imar plânları yapılmış olup bunlardan 56 
adedi 1958 de yapılmış ve Vekâletçe tasdik edilmiştir. 

1959 yılı programına göre 80 ni iller Bankası kanaliyle 23 ü de Vekâlet imar ve Fen Heyetin
ce doğrudan doğruya olmak üzere 103 şehir ve kasabanın imar plânı yapılacaktır. Bundan başka 
88 belediyeye ait şehir ve kasabaların da halihazır haritası programa alınmış bulunmaktadır. 

B) Mesken faaliyeti : 

Mesken mevzuu Vekâletin ana çalışma kollarından birini teşkil etmektedir, imar işlerinin % 80 
nini içine alan mesken mevzuu medeni memleketlerdeki ölçü ve standartlara uygun olarak bir prog
ram dâhilinde ele alınmış ve bu maksatla Mesken Kanunu tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu kanunla takibedilen mesken politikası, geliri muayyen bir haddin üstüne çıkmıyan evsiz va
tandaşları sıhhi, sağlam ve ucuz bir meskene sahip kılmak veya gelirleriyle mütenasip kiıalık mes
kenlerde oturmalarını sağlamak, şehir, kasaba ve köylerde mevcut gayrisıhhi, düşük standartlı 
meskenleri ıslah etmek ve bu suretle mesken sıkıntısını gidermek gayesini istihdaf etmektedir. 
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C) Yapı malzemesi faaliyeti : 

Bilindiği üzere mesken politikasının maddi unsurlarından birisi para ise diğeri de yapı malzeme
sidir. Bu malzemenin yurt içinde imalini ve mevcut sanayii teşvik etmek, vatandaşın meskenini kolay
ca inşa edebilmesi için lüzumlu yapı malzemesini en iyi ve en ucuz şekilde tedarik imkânlarını sağ
lamak ve yapı malzemesi norm ve standartlarının tesbiti hususlarında Vekâletin gerekli Çalışmalara 
başladığı müşahede edilmiştir. 

Teşkilât Kanunu ile bu Vekâlete bağlanmış bulunan Emlâk Kredi Bankası ile îller Bankasının 
durumuna da umumi bir nazar atfetmek faydalı olacaktır. 

1. Türkiye Emlâk Kredi Bankası : 

Türkiye'de mesken inşaat ve finansmanı işleriyle meşgul olan Devlet teşekkül ve müesseselerin 
başında gelen Türkiye Emlâk Kredi Bankası öz sermaye kaynağının müsaadesi nispetinde yurt 
kalkınmasında ve yurtdaşm mesken sahibi olmasında önemli bir rol oynamıştır. 1950 yılından 
1958 yılı sonuna kadar ipotek mukabili kredilerinden faydalanan vatandaşların adedi 80 477 dir. 
Ayrıca banka tarafından bugüne kadar muhtelif vilâyet ve kaza merkezleri, iş hanları, etel, kap
lıca ve mümasil tesisler inşa edilmiş ve edilmektedir. Bundan'başka inşaat sanayiinin kurulması 
mevzuu da ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır. İnşaat malzemesi taleplerinin lâyikiyle karşı
lanabilmesi için istihsali artırmak maksadiyle müteşebbislere lüzumlu işletme kredileri sağlanmış-
olduğu gibi bu şubede çalışmak üzere kurulacak olan teşebbüslere de orta vadeli tesis kredileri 
temin edilmiştir. 

1959 yılı içinde memleketin imarı ve kalkınması hususunda girişilen ve halen yürütülen teşeb
büslere ilâveten Sivas Sanayi çarşısı, Kızılay yurt binaları, subay meskenleri, Çankırı evleri, muh
telif şehirlerde mahalle've siteler tesisi gibi faaliyetlerin programa alınması düşünülmektedir. 

2. îller Bankası : 

Şehir, kasaba ve köylerimizin haritalarını ve imar plânlarını hazırlamak, su, elektrik, kanalizas
yon ve yapı tesisleri gibi imarla ilgili işleri yapmak üzere kurulmuş olan îller Bankası elindeki 
imkânlar nispetinde verilen bu vazifeyi yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Bankanın kuruluşundan 1958 yılı sonuna kadar hediyeler, özel idareler ve köylerden teşek 
kül eden ortak idarelerinin âmme hizmetlerinin ifası hususunda gösterdiği faaliyet neticesinde 
2 806 aded işin ihalesi yapılmış, bunlardan 341 şehir ve kasabanın içme suyu tesislerini ve 233 
şehir ve kasabanın da elektrik santralerini ikmal etmek suretiyle muhtelif şehir ve kasabalarımız-
daki halkımızın suya ve ışığa kavuşmasını sağlamış bulunmaktadır. 

Ayrıca muhtelif şehir ve kasabalarımızın adedi 1988 e baliğ olan harita, imar plânı, su, kanali
zasyon ve elektrik projesi gibi işlerini de ikmal etmiştir. Ortaklarının mezbaha, hal, hamam in
şaatı, soğuk hava tesisleri, mektep ve yol gibi âmme hizmetlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duy
dukları kredi de malî imkânlar dâhilinde temin edilmiş bulunmaktadır. 
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Bankanın kuruluşundan 1958 yılı sonuna kadar yaptığı yatırımların beyanı aşağıda arz olun

muştur. 

işin nev'i tkraz olarak Fon hesabından Yekûn 

Su tesisleri için 70 283 787 184 929 693 255 213 480 
Elektrik tesisleri 155 467 285 147 261 931 302 729 218 
Harita, plân, proje ve sair âmme işleri için 184 559 092 17 846 907 202 405 999 

Fiilî tediyeler yekûnu 

Tahakkuk ettirilen faizler 

Yekûn 

877 844 080 lira tutarındaki ikraz ve fon tediyelerinin 558 512 588 lirası öz kaynaklardan. 
319 331 492 lirası da öz kaynaklar dışında sağlanan avans ve mevduat kredileriyle karşılanmış bu 
lunmaktadır. 

1958 yılma inhisar eden yatırım durumu ise . 
îşin nev'i İkraz olarak Fon hesabından Yekûn 

410 310 164 

67 

478 

841 940 

152 104 

350 038 531 

49 

399 

653 445 

691 976 

760 348 695 

117 495 385 

877*844 080 

10 062 079 
23 409 432 
75 314 956 

108 786 467 
9 

29 772 371 
19 579 263 
4 866 799 

54 218 433 

39 834 450 
42 988 695 
80 181755 

163 004 900 

Su tesisleri için 
Elektrik tesisleri için % 

Harita, plân, proje, ve sair kamu işleri için 

Yekûn 

Ceman 163 004 900 liradan ibaret bulunmaktadır. 
1958 yılında 18 672 601 lira kıymetinde 71 aded muhtelif iş ihale olunmuş, geçen senelerden 

devredilen mukaveleli işlerden 34 763 598 lira kıymetinde 343 aded iş ikmal olunmuştur. 
1959 yılma 310 141 713 lira kıymetinde 789 aded iş devrolunmuş ve devredilen 789 aded iş 

1959 iş ve plasman programına alınmıştır. 
1959 yılında, eldeki ime;* için lüzumlu kaynağın fevkinde iç ve dış finansman temini imkânı 

hâsıl olduğu takdirde yeniden 471 964 753 lira keşif bedeli 693 aded muhtelif iş de programa 
ithal edileceği öğrenilmiş ise de Bankanın 1959 yılı iş ve plasman programı vekâletçe henüz tasdik 
edilmediğinden yekûnu 782 106 466 milyon liraya baliğ oıan programın tahakkukunun bankanın 
öz kaynaklariyle karşılanmasının mümkün o^bileceğmi tahmin etmemekteyiz. 

Bu vekâletin ele aldığı işler memleketin refah ve imarı ile ilgili bulunmasından, 1959 bütçesin
deki tahsisatın teklif edilen miktardan fazla olması şayanı temenni görülmekte ise de vekâletin 
teşkilâtını yeni kurmaya başlaması ve bir İnsim hizmet kanunlarının da henüz kanunlaşmaması 
hasebiyle teklif edilen bütçenin kabulünü uygun görmekte olduğumuzu saygılarımızla arz ederiz. 

Zonguldak Mebusu Siird Mebusu 
Hulusi Timur Mohmed'Daim SüaJ,t* 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

tkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

300 000 
269 800 

1 

891 650 
487 900 

1 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

891 650 
487 900 

1 

1* 
Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

569 802 

200 000 
100 000 

300 000 

1 379 552 

309 400 
189 300 

498 700 

1 379 552 

309 400 
189 300 

498 70Q 
* 

1 107 525 107 525 

1 1 1 

2 107 526 İÖ7 526 

30 000 30 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

210 

301 

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 

' Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

9 000 

5 000 

1 500 

1 000 

1 000 

1 000 
1 500 

20 000 

13 000 

9 000 

5 000 

1 000 

5 000 

3 000 
1 500 

37 500 

1 500 

13 000 

9 000 

5 000 

1 000 

5 000 

3 000 
1 500 

,37 500 

1 500 

10 
20 
•80 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

42 600 
1 575 

933 981 

• 
15 000 

210 000 
40 000 

103 300 
2 100 

2 160 178 

30 000 
100 000 
100 000 

103 300 
2 100 

2-160 178 

30 000 
100 000 
100 000 
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F. M. ^ Tahsisatın nev'i 

40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon üc

ret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf üc

retleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vüâyetler 

Fasü yekûnu 

306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 25 000 25 000 
10 000 10 000 10 000 
15 000 25 000 25 000 

3Ü0 000 290 000 290 000 

1 000 
10 000 
5 000 
1 000 
1 000 
1 000 

19 000 

5 000 
40 000 
25 000 
5 000 
3 000 
7 000 

85 000 

5 000 
40 000 
25 000 
5 000 
3 000 
7 000 

85 000 

10 000 ' 20 000 20 000 

5 000 15 000 15 000 

500 3 000 3 000 
25 000 25 000 25 000 
1 000 10 000 40 000 

31 500 53 000 53 000 
¥_ 

50 000 150 000 150 000 
10 000 36 000 36 000 

60 000 186 000 186 000 

7 000 22 000 22 000 

20 000 30 000 30 000 
50 000 100 000 . 100 000 
10 000 100 000 100 000 



*Mk~- îmar ve İskân Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

308 

809 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

10 000 40 000 

10 000 

90 001 280 000 

40 000 

10 000 

280 000 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekunu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma 
masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıttan onarma mas 
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarına 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üeımcû kısım yekûnu 

5 000 
,1 000 

6 000 

2 500 

2 000 

4 000 

2 000 

1 

1 

10 502 

534 003 

10 000 
8 000 

18 000 

5 000 

4 000 

10 000 

7 000 

10 000 

5 000 

41 000 

995 000 
m 1 '•'•'• - a - -

10 000 
8 000 

18 000 

5 000 

4 000 

10 000 

7 000 

10 000 

5 000 

41 000 

995 000 
: ,TE ı 

Dördüncü kısım ~ Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 10 000 15 000 15 000 
421 4623. sayılı Kanun gereğince 

yer sarsıntısından evvel ve 
sonra yapılacak işler masraf 
&-" 30 000 100 000 iOO 000 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 
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1959 yüı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen .kabul edilen 
Lira Lira 

Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma umumi masrafları 
Muhafazasına lüzum kaimi 
yan evrak ve vesaikin imha 
edilmesi hakkında 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile 
cek ücretler ve hu kanun gere 
ğince yapılacak hizmetler kar 
şilığı 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

50 000 

0 

15 000 
5 000 

20 000 

70 00 

50 000 

25 000 
20 000 

45 000 

70 000 

20 000 

25 000 
20 000 

45 000 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Fuar, ve sergi masrafları 
Kurs ve seminerler 

Dördüncü kısım yekûnu 

10 000 10 000 

0 
0 
1 

110 003 

1 
25 000 
50 000 

365 001 

1 
25 000 
50 000 

335 001 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 
933 981 
543 003 
110 003 

1 

1 589 988 

1959 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 
2 160 178 

995 £00 
365 001 

1 

3 532 180 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

12 000 
2 160 178 

995 000 
335 001 

1 

3 502 180 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar i 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

744 6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledileceği * 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 1 000 000 250 871 250 871 

746 6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapalı çarşısının ta
mir ve ihyası her türlü masraf
ları 1 1 1 

750 6610 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak masraflar 2 000 000 1 1 

10 Lice kasabasının nakli masraf
ları 2 000 000 1 1 

20 Lice kasabasında yapılacak 
meskenler 0 2 000 000 2 000 000 

Fasıl yekûnu 2 000 000 2 000 001 2 000 001 

751 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım. (Sarf şekli İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev- • 
redilir.) 1000 000 3 000 000 3 000 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

752 6683 ve 7048 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

10 Gerze yangınından zarar gö
renlere yapılacak yardım 

20 Lüleburgaz ve inece su baskı
nından zarar görenlere yapıla
cak yardım 

Fasıl yekûnu 

753 6746 sayılı Kanun gereğince 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir
ne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfet
lerden zarar görenlere yapıla
cak yardım. 

754 7010 sayılı Kanun gereğince 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve 
Sakarya vilâyetlerinde vukua 
gelen yer sarsıntısından zarar 
görenlere yapılacak yardım 

755 Satmalmacak makina ve optik 
aletler ve teknik malzeme 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

Yatırımlar yekûnu 

1958 1959 yılı için 
' Y ı l ı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

7 000 000 6 750 000 6 750 000 

1 500 000 1 000 000 1 000 000 

8 500 000 7 750 000 7 750 000 

7 000 000 7 000 000 7 000 000 

15 000 000 20 000 000 20 000 000 

30 000 102 000 102 000 

95 000 150 000 0 

34 625 001 40 252 873 40 102 873 
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39 - Toprak ve iskân İşleri 
U. M. 



Rapor 
2 , II . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

îmar ve iskân Vekâletine bağlı Toprak ve îskân îşleri Umum Müdürlüğünün 1959 malî yılı 
bütçe teklifi tetkik edildi. 

Toprak ve iskân mevzula'rındaki faaliyeti topluca gözden geçirildi. 
Umum Müdürlüğün 1959 malî yılı bütçesi 39 061 233 lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 

19 056 305 lira miktarında olan 1958 bütçesine nazaran 20 004 928 lira bir fazlalık bulunmak
tadır. 

1959 bütçe teklifinde fasıl ve maddelere mevzu tahsisatın 1958 bütçesindeki tahsisata nazaran 
noksan veya fazlalığı üzerinde durulmuştur. Bunlar hakkında sırasiyle arzı malûmat edilecektir. 

Fasıl : 203 - Madde : 11-12 — Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Geçen sene 25 bin 200 lira olduğu halde 1959 için 40 320 lira fazlasiyle 65 520 lira ve vilâ

yetler geçici hizmetlileri ücreti olarak da 600 000 lira teklif edildiği görülmüştür. 
Umum Müdürlükçe verilen izahat neticesinde bu artışların göçmen misafirhanelerinde ve in

şaat şantiyelerinde çalıştırılan ve aylıkları masraf tahsisatında^ ödenen teknik ve idari personelin 
yevmiyeleri hakkında son zamanda neşrolunan (Yevmiyeli Personel Talimatnamesi) hükmüne 
tevfikan Marttan itibaren idari personele masraf tahsisatından yevmiye verilemiyeceğinden bun
lar için (E) cetvelinden kadro alınmak üzere karşılığı tahsisatın hesabedilerek mezkûr maddelere 
konulduğu anlaşılmıştır. 

Çocuk zammı, tedavi masrafı, büro masrafları ve ısıtma tahsisatına yapılmış olan ilâvelerin ih
tiyaca göre hesaplandığı ve bâzı maddelerdeki fiyat yükselişi dolayısiyle yapıldığı görülmüştür. 

305 nci fasılda; vilâyetler kira bedeline yapılan 50 000 lira zammın komisyonların yer değiş
tirmeleri ve Hükümet binalarında müsait yer bulunmaması sebebiyle kira ile bina tutulması mec
buriyeti ve bu yeni binaların kira bedellerinin yüksek oluşu dolayısiyle 1958 bütçesine mevzu 
tahsisat kifayet etmediğinden bu maddeye münakale yapıldığı görülmüş ve bu ilâvenin ihtiyacı 
karşılamak için lüzumlu olduğu anlaşılmıştır. 

307 nci fasılda, daimî memuriyet harcırah maddesine 20 bin lira ilâve ve bu fasılda, yeni açılan 
92 nci maddeye de toprak komisyonları hizmetlilerine ödenecek tazminat karşılığı olarak 366 bin 
lira konulduğu görülmüştür. % 

Toprak komisyonları memurları arasında yapılan nakiller için mevcut tahsisatın kâfi gelmiye-
ceği ve ilâvenin lüzumlu olduğu komisyon hizmetlilerine (Şoför, jaloncu) arazide çalıştığı müddetçe 
muayyen miktarda tazminat verilmesi Divanı Muhasebat Umumi Heyetince ve Maliye Vekâletince ka
bul edilmiş olduğu cihetle bunların tahakkuk edecek yevmiyelerine karşılık olarak teklif olunan tah
sisatın yerinde olduğu anlaşılmıştır. 

Umum Müdürlüğün merkez hizmet vasıtası için işletme ve tamir maddelerine yapılan ilâvelerin ye
rinde olduğu, toprak komisyonlarında ve iskân teşkilâtında mevcut kamyon ve kamyonetlerin uzun 
seneler çalıştırılmakta olması itibariyle benzin ve yağ sarfiyatının çok olduğu ve akar yakıt fiyatla
rının ve bilhassa tamir bedellerinin artmış olması dolayısiyle teklif edilen fazla tahsisatın lüzumlu 
olduğu kanaatine varılmıştır. 

Fasıl: 417. — Toprak komisyonlarında çalışan memur ve müstahdemine iş elbisesi ve ayakkabı, 
yatacak eşyası temin edilmekte olduğundan eşya fiyatlarında husule gelen artışı karşılamak üzere 
1958 yılma nazaran 25 bin lira bir ilâve tahsisatla 100 bin lira teklif uygun görülmüştür. 

Fasıl: 425. —> Bu faslın iaşe maddesinden geçen seneki tahsisattan 100 bin lira noksan ve 40 ve 
50 nci maddelerine de geçen seneye nazaran 15 550 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
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1950 yılından itibaren geçen zaman zarfında memleketimize gelen 65 961 ailede 260 177 nüfus 
göçmenden 27 748 ailede 103 266 nüfus serbest göçmen olduğu 38 213 ailede 156 951 nüfus is
kânlı göçmenden 34 189 ailenin iskân edildiği, bunlardan 22 449 ailenin köylere yerleştirildiği, ha
len iskânı lâzımgelen 2 106 göçmen bulunduğu, bunların da önümüzdeki yıllardafîs'kân edilecekleri 
halen Yugoslavyaidan ayda 2 - 3 bin miktarında gelen serbest göçmenden başka göçmen gelmediği, 
bunların da ilk giriş yerlerinde misafirhanelerde iaşe ve-ibatelerinin temin edildiği bakiye iskân edi
lecek göçmenler müstahsil duruma geçtiklerinden Hükümetçe iaşe edilmelerine ihtiyaç kalmadığı bu 
sebeple 1958 yılı tahsisatına nazaran 1959 yılı için 100 bin lira noksanla 50 bin lira teklifte bulunul
duğu anlaşılmıştır. 

Bu faslın muhacir ve mültecilerin masrafları maddesine ilâveten teklif edilen 2 250 000 lira tah
sisat, başlanmış bulunan İstanbul ve Ankara'daki göçmen misafirhanelerinin ikmali, 

Evleri henüz inşa edilmemiş bulunan göçmenlerin evlerinin inşası için konulmuş olup bu tahsisata 
ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

İskân işleri şimdiye kadar 2510 sayılı îskân Kanununun tesbit ettiği esaslara göre yapılmakla 
idi. 1934 yılında tatbik mevkiine konulan bu kanun pek tabiî olarak gerek prensipleri ve gerekse 
bugünün şartlarına uygun yeni hükümleri ihtira etmemesi itibariyle ihtiyacı karşılamaktan uzak 
bulunduğu cihetle hükümet bu kanun yerine yeni hükümler ihtiva eden bir iskân kanunu hazır
lamış ve evvelce Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş olduğu Meclis Umumi Heyetinde müza
kere edilmekte iken Meclisin yeni seçimlere girmesi dolayısiyle kadük olan bu kanun lâyihası ya
pılan bir teklifle yeniden teşkil olunan Muvakkat Encümende müzakeresine başlandığı, bu kanunla 
yalnız dışardan gelecek göçmenlerin iskânları değil birçok sebepler dolayısiyle • bir mahalden bir 
mahalle nakli lâzımgelen yerli halkın da iskân hklarından istifade etmesi ve göçmenlere yapılan 
yardımların da borçlanmaya tâbi tutulması prensibinin kabul edilmiş olduğu ve ayrıca bir fon 
teşkil edildiği, bu kanun lâyihası kanunlaştığı takdirde iskân işlerinin daha süratle ve faideli 
bir surette ifa ve ikmal edileceği verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Bu maddeye mevzu tahsisatın, tabiî âfetlerden zarar gören mahallerde mesken inşa işlerine, 
Şarktan Garba nakledilen ve eski yerlerine dönmelerine bilâhara bir kanunla müsaade edilen 
menkul eşhasın yerleşmeleri ıŞin yapılan yardımlar ve iskân mahallerinde arazi satınalınması, 
yeni kurulan köy ve malhallelerinin su tesisleri, göçmen misafirhanelerinin her çeşit ihtiyaçları 
için sarf edildiği verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Bu tetkiklerimiz neticesinde memleketimizde tabiî âfete mâruz köy ve kasabalarımızın mühim 
bir yekûna baliğ olduğu, 

Bu âfete mâruz kalan kasaba ve köylerin nakil ve inşalarının her sene bütçesine konulacak 
tahsisatla karşılanmasının mümkün olamıyacağı, bu muazzam memleket işinin ayrı oir kanunla 
ele alınmasının lüzum ve zarureti üzerinde durulmuş ve yeni teşekkül eden îmar ve îskân Ve
kâletince çok kısa bir zamanda bu mühim mevzua lâyık olduğu ehemmiyet atfedilerek kanunun ha
zırlandığı ve Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetince müzakere edilmekte olduğu anlaşılmış ve 
bu hayırlı ve verimli mesaisinden dolayı İmar ve İskân Vekili Sayın Medeni Berk tebrike şayan 
görülmüştür. i 

Bu maddeye tabiî âfetler için konulmuş olan tahsisat yukarda arz ettiğimiz kanunla teşkil olu
nacak fona aktarılacaktır. Yapılan bu ilâvenin yerinde ve lüzumlu olduğu kanaatine varılmıştır. 

429 ncu fasılla arazi açma masraflarına karşılık olmak üzere 1958 bütçesine nazaran 75 bin lira 
fazlasiyle 150 bin lira teklif edilmiştir. 

Umum Müdürlük bir taraftan Devlet topraklarını topraksız çiftçiye tevzi ederken diğer ta
raftan da muayyen mmtakalarda çalılık - fundalık, makilik arazi üzerinde çalışmalarda bulun
muştur. Ziraat Vekâleti tarafından da bu durumda olan yüz binlerce dönüm salha orman mefhumu 
dışında bırakılmış ve topraksız çiftçi vatandaşlara intikali için İmar ve İskân Vekâleti emrine 
vermiştir. Bu suretle yeni bir mevzu olarak ele alınmakta olan bu saha üzerinde geniş mikyasta 
çalışmalara başlanılacağı öğrenilmiştir. 
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Bu gibi arazinin temizlenmesi ve ıslahı için lüzumlu makinalar Zirai Donatım Kurumu vasıta-

siyle sipariş edilmiştir. 
Bu itibarla ilâveten istenilen tahsisata lüzum ve ihtiyaç olduğu görülmüştür. 
453 ncü Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı faslına geçen seneye nazaran 

1 609 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
Göçmen ve mültecilerle nüfus fazlalıklarının yerleştirilmesi ve kalkındırılmasını temin maksa-

diyle Avrupa'da teşkil edilmiş bulunan (iskân fonuna). 8 Avrupa Deyleti ile birlikte Hükümeti
mizin de iştirak ettiği, iştirak hissemizin 780 bin dolar olduğu, 

Hissei iştirakimize karşılık şimdiye kadar 1 102 300 Türk lirası ödendiği, 1959 yıl» zarfında 
3 ncü taksit 195 000 dolar karşılığı olarak 1 759 914 liranın ödenmesi icabettiği, 

Ayrıca Beynelmilel Göçmenler Birliğine 9 025 lira tediye edilmekte olduğu ve bu fondan Hü
kümetçe 372 bin dolar borç alınmış olup bu borcun 1959. yılı zarfında her , taksit 16 547 dolar 
olmak üzere 3 taksitinin ödenmesi lâzımgeldiği bunun karşılığı 346 000 liraya baliğ olduğu 
cihetle teklif edilen tahsisata lüzum ve ihtiyaç bulunduğu, fazla teklifin kur farkından ileri 
geldiği, ancak bir ödeme dolayısiyle Divanı Muhasebat Eeisliği ile yapılan temas neticesinde 372 
bin dolar borç taksitlerinin hissei iştirak maddesine mevzu tahsisattan ödenmesine imkân olma
dığından borç taksitlerinin karşılığının aynı fasıl içinde ikinci madde olarak açılacak maddeye 
konulmasının lâzımgeldiği anlaşılmış olduğundan bu fasla bir madde daha ilâvesi ve 350 575 lira 
tahsisatın birinci maddeden tenzil edilerek bu maddeye (Borç taksitleri ve faizleri karşılığı) 
olarak konulması uygun görülmüştür. '"" " ~ * * 

771/10 ncu fasla mevzu (özel fon) tahsisatında 950 bin lira bir fazlalık bulunmaktadır. 
Bu maddeye konulan tahsisat Ziraat Bankasında mevcut (özel fona) yatırılmaktadır. Bu. fonda, 

mevcut para topraksız çiftçinin işletme vasıtasını temin için kullanılmakta olup çiftçiye kredi 
yardımında bulunulmaktadır. 

Bu münasebetle topraksız çiftçinin topraklandırılması mevzuunda şimdiye kadar yapılmış 
çalışmalar da gözden geçirilmiştir. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde 80 aded Toprak Tevzi Komisyonunun halen faaliyette 
bulunduğu, bu komisyonların toprak tevzii ile beraber ayrıca memleketimizin bir dâvası olan mera ve 
yayla tesbit ve tahsis işlerini de yapmakta oldukları, mera ve yayla mevzuunda öteden beri devam 
edegelen niza ve ihtilâfların komisyonların çalıştıkları mahallerde tamamen ortadan kalkmış bu
lunduğu, 1960 den önce mera ve yayla tahsisi hususunda hiç bir faaliyet olmadığı halde 195J0 den 
1958 senesi sonuna kadar 10 474 565 dönüm mera ve yayla tahsisi yapılmak suretiyle geniş çalış
malar yapıldığı, mera ve yaylaların köy sınır defterlerine kaydettirildiği, haritalarının tanzim 
edilerek tapu idarelerine ve köy ihtiyar heyetlerine tevdi olunduğu, > ' 

Topraksız çiftçinin topranlandırılması mevzuunda da büyük faaliyet gösterildiği nitekim : 

Dağıtılan 
1 topraik 

Köy Aile Dönüm 

1946 dan 1950 senesine kadar 320 20 208 908 860 
1950 den 1958 yılı sonuna kadar ise 3 731 315 099 15 951 494 

olmak üzere ceman 4 051 334 307 16 860 354 
dönüm toprak tevzi edildiği / 

1959 yılı zarfında 700 köyde 30. - 40 bin çiftçi ailesine 1,5 - 2 milyon dönüm arazi dağıtılacağı
nın ve 2 milyon dönüme yakın mera ve yaylanın tahsisi yapılacağının idarece tahmin edilmekte 
olduğu şimdiye kadar 334 307 topraksız çiftçi ailesinin toprak sahibi olduğu, 16 860 000 dönüm 
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toprak 10 474 000 dönüm de mera ve yayla olmak üzere ceman 27 334 000 dönümlük bir arazi sa
hasının milyonlarca çiftçi vatandaşın istifadesine tevdi ve tahsis edilmiş bulunduğu memnuniyetle 
görülmüştür. ' . 

Toprak ve iskân Teşkilâtının nakil vasıtaları ihtiyacını karşılamak ve Maliye Vekâleti bütçesine 
aktarılmak üzere Toprak ve iskân bütçesinde gösterilmiş bulunan 500 bin lira tahsisatın yapılan 
tetkikler neticesinde lüzumlu olduğu ve hattâ vazifeleri icabı tamamen köylerde arızalı arazi üze
rinde daimî surette çalışmak' zorunda bulunan toprak komisyonlarının bugün kullanmakta oldukları 
kamyonların 8 - 9 sene evvel alman vasıtalar olduğu ve sık sık tamirleri dolayısiyle güçlükle kulla
nılabildiği komisyonlarda nakil vasıtasının mühim rolü olduğu, vasıta olmadıkça hizmet ifasına im
kân olamıyacağmm anlaşıldığı tetkiklerimiz neticesinde anlaşılmış olduğundan topraksız çiftçi va
tandaşın süratle toprak sahibi olmasında faaliyet gösteren bu teşkilâtımızın en mühim bir ihtiyaç 
olan nakil vasıtalarının 1959 da hiç olmazsa üçte birinin yenilenmesini temin bakımından 17 aded 
yerine 30 nakil vasıtası alınmak üzere daha 13 nakil vasıtası için 390 bin lira tahsisatın ilâvesi te
menniye şayan görülmüştür. 

Toprak ve iskân Umum Müdürlüğünün hizmet sahasına dâhil işlerde yapılan faaliyetin tetkiki 
esnasında bilhassa toprak kmisoyonlarmın çalışma .sistemleri, alman randıman, elde olunan faydalı 
neticeler üzerinde durulmuştur. Bu münasebetle verilen malûmata toprak komisyonlarında vazife 
almış bulunan elemanların bir tek komisyon memurundan başka diğerlerinin hepsinin Yüksek Ziraat 
ve Orman Mühendisi, Ziraat ve Orman Mektebi mezunları, Tapu ve Kadastro Okulu ve lise tah
sili üzerine kurs görmek suretiyle hususi surette yetiştirilmiş Harita teknik elemanları olduğu, işin 
zahmet ve külfetini ve yıprandırıcı durumu dikkat nazarına alınmak suretiyle ilk tatbikata başlanır
ken verilmekte olan tazminatın aynen devam etmekte olduğu, bugünkü hayat şartları ve diğer saha
larda husule gelen büyük inkişaflar dolayısiyle teknik elemana olan ihtiyaç bakımından fazla yevmi
ye ve ilâve vazifeler verilmek suretiyle komisyonlardaki teknik elemanların peyderpey ayrılmakta 
oldukları, bunların tazminatlarında bir yükselme olmadığı takdirde bu ayrılmaların önlenmesine 
imkân görülemediği kanaatine varılmış olduğundan mühim gördüğümüz bu mevzu üzerinden Yük
sek Encümenin durmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Bu suretle Toprak ve iskân Umum Müdürlüğünün 1959 yılında faaliyette bulunacağı hizmetler 
dolayısiyle teklif edilen bütçesi ile istenilen tahsisatı yerinde ve lüzumlu görmüş olduğumuzu Umum 
Müdürlüğün faaliyetinin memnuniyet verici olduğunu müşahede ettiğimizi ve istenilen tahsisatın 
aynen kabulünü arz ve rica ederiz. 

Siird Mebusu Zonguldak Mebusu 
Mehmet Daim Süalp Hulusi Tİmiı/r 

% 
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203 

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 

F. M. 

201 
11 
12 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I * Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı N 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

611 552 
4 403 853 

1 250 

6 250 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

611 552 
4 403 853 

1 250 

ı 6 250 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

• 

611 552 
4 403 853 

1 250 

6 250 

Fasıl yekûnu 5 022 905 5 022 905 5 022 905 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 293 562 293 562 293 562 
12 Vüâyetler hizmetlileri ücreti 1 710 189 1 710 189 1 710 189 

Fasü yekûnu 2 003 751 2 003 751 2 003 751 

11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

25 200 

0 

25 200 

65 520 

600 000 

665 520 

65 520 

600 000 

665 520 

25 000 

170 000 

3 000 

20 000 

25 000 

185 000 

3 000 

20 000 

25 000 

185 000 

3 000 

20 000 
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1958 1959 yılı için 

• Y ı l ı Hükümetçe Encümence 
1 tahsisatı istenen kabul edilen 

İVE Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 
- 1 — ^ Ç — 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı * 2 000 2 000 2 000 

32 Vilâvetler memurları ölüm 
yardımı . 15 000 15 000 15 000 

40 Yakacak zammı 15 000 15 000 15 000 
Fasıl yekûnu 250 000 265 000 265 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere-
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

# 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1 1 1 

275 033 275 033 275 033 
7 576 890 8 232 210 8 232 210 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

-10 00Ö 
500 

2 500 
5 000 
5 000 
9 000 

32 000 

10 000 
500 

2 500 
5 000 
5 000 

- 9 000 

32 000 

40 000 
15 000 
30 000 
30 000 
15 000 
50 000 

180 000 

50 000 
15 000 
30 000 
40 000 
15 000 
75 000 

225 000 

50 000 
15 000 
30 000 
40 000 
15 000 
75 000 

225 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

305 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 40 000 50 000 50 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez-posta ve telgraf ücret
leri 16 000 16 000 16 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

21 
22 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

50 000 
10 000', 
30 000 

106 000 

45 000 
200 000 

245 000 

50 000 
10 000 
40 000 

116 000 . 

45 000 
250 000 

295 000 

50 000 
10 000 
40 000 

116 000 

45 OOOt* 
250 000 

295 000 

130 000 
1 700 000 

50 000 
15 000 

150 000 
1 700 000 

50 000 
15 000 

150 000 
1 700 000 

50 000 
15 000 

306 Giyecekler 7 700 7 700 7 700 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 1 1 1 

70 Kurslar muvakkat vazife har
cırahı 10 000 10 000 10 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu madde gereğince 
komisyon hizmetlilerine ödene
cek tazminat 0 366 000 366 000 

Fasıl yekûnu 1 905 001 2 291' 001 2 291 001 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
»Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 

417 

11 
12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler 
masrafları 

taşıtları işletme 

Vilâyetler taşıtları onanna 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 

. 250 000 

220 000 

475 000 

3 OÖl 701 ( 

4 000 
20 000 

24 000 

4 500 

3 000 

400 000 

400 000 

807 500 

3 848 201 

4 000 
20 000 

24 000 

4 500 

3 000 

400 000 

400 000 

807 500 

3 848 201 
— .„, x 

Dördüncü hısım - Bedre 
hizmetleri 

405 Hayvan yem bedeli 1 500 1 500 1 500 
I 

414 Taşıma masrafları 
11 Toprak işleri taşıma masraf-lan 

îskân işleri taşıma masrafları 
*. 

Fasıl yekûnu 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 

25 000 
25 000 

50 000 

75 000 

25 000 
25 000 

50 000 

100 000 

25 000 
25 000 

50 000 

100 000 
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p. 

425 

427 

429 

451 

453 

457 

476 

M. 

• -

10 
20 
30 
40 

50 

10 
20 

10 
11 

• 

Tahsisatın nev'i 

îskân işleri masrafları 
Yiyecek masrafları 
Giyecek masrafları 
Tedavi masrafları 
Muhacir ve mültecilerin mas
rafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 
5613 sayılı Kanunun 3 BCÜ 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Katılma payları 
Avrupa Konseyi iskân fonun
dan yapılan istikrazın taksit 
ve faizleri karşılığı 

Fasıl yekunu 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 

Kurs masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

150 000 
10 000 
15 000 

2 250 000 
2 200 000 

4 625 000 

1 000 

75 000 

2 500 
1 000 

3 500 

601 000 
0 

0 

0 

2 000 

60 000 

1959 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

,. . | . . . 
I 

50 000 
10 000 
15 000 

5 000 000 
15 000 000 

20 075 000 

1 000 

150 000 

4 000 
1 500 

5 500 

2 210 000 
0 

0 

0 

2 000 

75 000 

ılı için 
Encümene» 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
10 000 
15 000 

5 000 000 
15 000 000 

20 075 000 

1 000 

150 000 

4 000 
1 500 

5 500 

0 
1 860 000 

350 000 

2 210 000 

2 000 

75 000 

Dördüncü kısım yekûnu 5 494 000 22 670 000 22 670 000 
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Tahsisatın nev'i 

Beşinci Ictsım - Borçlar 

1958 
Y ı l ı 

UhuİMtı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1954 - 1957 yılları borçlan 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

500 

37 970 
2 000 

39 970 

40 470 

500 • 

15 000 
500 

15 500 

16 000 

500 

15 000 
500 

15 500 

16 000 

KISIMLAR YEKÛtiü 

ikinci kışım yekûnu 7 576 890 8 232 210 8 232 210 
Üçüncü kısım yekûnu / 3 001 701 3 848 201 3 848 201 
Dördüncü kısmı yekûnu 5 494 000 22 670 000 22 670 000 
Beşinci kısım yekûnu 40 470 16 000 16 000 

UMUMİ YEKÛN 16 113 061 34 766 411 34 766 411 

Yatırımlar 

II - Strtmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler 
4753, 5618 sayılı kanun hü
kümlerine göre istimlâk edile
cek arazi bedeli 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
6603 sayılı Kanunim muvakkat 
1 nci maddesi mucibince öde
necek tahvil bedBİleri ve kanu
ni faiz karşılığı 300 000 ) 100 000 100 000 

Fası) yekûnu 1 300 000 1 100 000 1 100 000 



476 Toprak ve îskân işleri U. M. 

F. M. Tahsisatın nev'î 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 

10 Optik aletler ve teknik malze
me 50 000 50 000 50 000 

20 Traktör grupları için abnacak 
traktör, pulluk, alet ve sair 
malzeme 600 000 000 000 600 000 

30 Top. Kom. Mrengi ve poligon 
tesis her türlü malzeme ve sair 
masrafları 40 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 690 000 690 000 690 000 

771 Özel fon 
10 ,4753 sayılı Çiftçiyi topraklan

dırma Kanununun 47 nei mad
desi gereğince açılacak özel 
fon 950 000 1 900 000 1 900 000 

20 özel fondan zarar olup Ziraat 
Bankasına ödenecek para 3 244 104 822 - 104 822 

Fasıl yekûnu 953 244 2 004 822 2 004 822 

Yatırımlar yekûnu 2 943 244 3 794 822 3 794 822 

Alınacak 17 aded nakil vasıta
sı bedeli olup Maliye Vekâleti 
bütçesine nakledilecek 0 500 000 0 

Yatırımlar umumi yekûnu 2 943 244 4 294 822 
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B - Cetveli 

VARİDAT BÜTÇESİ 
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I 

Rapor 

\. 

Bütçe Komisyonu Reisliğine # 

1959 bütçesinin hazırlanması, malî politikanın 1950 den bu yana takibettiği istikamette bir deği
şiklik bahlsmevzuu olduğu, bunun hattâ tatbikine geçilmiş bulunduğu aylara tesadüf etmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, 4 Ağustos kararları ilte malî politikada, istikrarı temin edecek bir görüşün hâkim 
olması ve bunun ekonomiye tesir etmesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi Birihci ve İkinci Cihan Harblerini takibeden devrelerde dünya büyük iktisadi 
problemlerle karşılaşmıştır. Bu problemlerin ihdas ettiği müşkülâtı yenmek için muasır iktisatçılar 
malî çarelere başvurmuşlar ve bunda muvaffakiyetli neticeler almışlardır. Bu suretle ekonomiyi mu
ayyen maksatlara göre sevk ve idare etmekte malî politikanın büyük tesiri kabul edilmiştir. 1950 
den evvel durgun ve değişmez bir hüviyet içinde bırakılarak nüfus artışlarının da inzımamiyle en 
iptidai ihtiyaçlara dahi cevap veremez hale düşürülmüş olan ekonomimizin kalkınması için 1950 
den sonra memleketimizde aynı prensipler tatbik olunmuştur. Bu tatbikatın çok muvaffakiyetli neti
celer verdiğini bugün eserleri ile müşahede ediyoruz. 

Hal böyle iken 1959 Varidat Bütçesinin tetkikine giriştiğimiz şu günlerde muarızların muvaf
fak olmuş bir politikanın reddine tevessül etmiş bulundukları da gözümüzden kaçmıyor. 1950 den son
ra tatbik edilen bir politikanın toptan inkârına karşı hakikatin bütün vuzuhiyle ortaya çıkarılması ve 
1959 Varidat Bütçesinin bu hakikatin ışığı altında tetkik olunmasını zaruri görmfek lâzımdır. 

Bütçe gerekçesinde resesiyon tâbirinin yer almış bulunmasını 1950 den bu yana malî ve iktisadi 
sahadaki tahavvüUerin zararlılığı iddiasına delil sayan bir anlayışla karşıkarşıya bulunduğumuza 
göre iMgün içinde bulunduğumuz konjonktüre vâsıl oluncaya kadar geçirilen merhaleleri yenibaş-
tan gözden geçirmek elbet faydalı olacaktır : 

Nüfusumuz : 

Hiç şüphe yokki içtimai ve iktisadi hâdiseler her şeyden evvel ve hattâ münhasıran nüfus ile alâ
kalıdır. Onun için ilk olarak nüfusumuza ait rakamlar mütalâa edilmektedir. 
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Yular 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

d) 
(1) 
(1) 
(2) 

Nüfus artığı (000 ilâvesiyle) 

Mevcut 
nüfus 

17 016 
17 309 
17 521 
17 821 
18 053 
18 316 
18 572 
18 840 
19 201 
19 620 
20 049 
20 487 
20 947 
21 545 
22 160 
22 791 
23 441 
24 121 
24 797 
25 504 

Artış 
miktarı 

293 
212 
212 
300 
232 
243 
256 
332 
361 
419 
429 
438 
460 
598 
615 
631 
650 
680 
676 
707 

Artış 
nispeti 

% 

17,3 
17,3 
10,5 
10,5 
10.5 
10,5 
10,5 
22,9 
22,9 
22,9 
22,9 
22,9 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 

Yukardaki rakamlar nüfusumuzun nasıl mesut nispetler dâhilinde kabardığını gösterir,, böylece 
nüfusu çoğalan bir cemiyetin iktisadi meseleleri nasıl tekevvün etmiştir. Şimdi, buna bir göz atalım. 
istihsal, istihlâk, dış ticaret gibi ekonomik bünyenin bellibaşlı uzuvlarına mütaallik rakamları 
tetkik edelim : 

Bu malûmat İstatistik Umum Müdürlüğü Nüfus İstatistikleri Şubesinden ahnan malûmata istir 
naden hazırlanmıştır. 

Not : (i) Son muvakkat tahminlerdir. 
(%) tik » » 

% 
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1 

İSTİHSAL 
a) Zirâi istihsal: 

(1 000 ton) 

Yular 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 (1) 

Hububat 

8 303,1 
8 161,4 
8 280,1 
6 827,9 
8 407,9 
6 986,4 
5 907,6 
4 013,4 
6 972,1 
6 184,3 
9 042,3 
5 348,7 
7 763,9 
10 679,0 
12 242,0 
14 343,9 
9 624,2 
12 433,4 
11 817,8 
14 598,1 
15 076,0 

Bakliyat 

323,7 
356,5 
371,6 
336,7 
395,7 
382,5 
2715 
183,9 
261,5 
282,7 
378,1 
314,6 
381,7 
411,0 
478,1 
501,5 
419,2 
465,4 
476,1 
517,3 
562,8 

Pamuk 

64,7 
63,9 
77,1 
64,2 
74,1 , 
53,4 
58,9 
54,4 
59,0 
51,5 
58,2 
104,2 
118,0 
150,0 
165,0 
139,0 
142,0 
157,0 
165,0 
135,0 

. 180,0 

Diğer sınai 
bitkiler (*) 

891,2 
1 339,8 
1 378,0 
1 293,0 
1 387,7 
1 384,3 
1 118,0 
1 002,8 
1 275,6 
1 295,8 
1 678,1 
1 805,5 
2 022,9 
2.746,4 
2 717,7 
2 985,3 
2 928,9 
3 563,9 
4 028,7 
4 375,5 
4 741,9 

Yekûn 

9 582,7 
9 921,6 
10 106,8 
8 521,8 
10 265,4 
8 806,6 
7 356,0 
5 254,5 
8 568,2 
7 814,3 
11 156,7 
7 573,0 
10 286,4 
13 986,5 
15 602,8 
17 969,7 
13 114,3 
16 619,7 
16 487,6 
19 625,9 
20 560,7 

İstihsal: 

Yukardaki istatistikler, umumiyetle istihsal hayatının (Bilhassa zirai istihsalin) 1950 den evvel 
ne muannit bir durgunluk içinde düşürülmüş olduğunu ispat etmektedir. 

Nüfus artışlarına rağmen (ki 1938 - 1950 ye kadarki artış 3 931 milyondur) Zirai istihsalin 
1949 da 1938 in dununa düşmüş bulunması elbet hazin bir tesadüf eseri olmaktan daha çok o 
vakitler takibedilen kısır bir malî ve iktisadi politikanın neticesi olarak mütalâa edilmektedir. Ni
tekim 1950 den sonraki yıllarda zirai istihsaldeki artışlarda da yine bu tarihten sonra takibedi
len iktisadi ve malî politikanın tesirini*görmemek mümkün değildir. 

Bir diğer ifade ile korkunç olarak tavsifinde asla mübalâğa olmıyacak bir statik durum 1950 
den sonra tatbik edilen malî politikanın tatbikine başlandığı yıllardan itibaren bertaraf edilmiş
tir. 

b - Sınai istihsal: 

Smaj, istihsale gelince, bu sahada endekslerin 1950 den bu yana sanayi istihsalindeki inkişafı 
hakiki surette aksettirecek şekilde tekemmül ettirilmedikleri muhakkak olmakla beraber yine 
bunlara göz atarak aynı neticeleri istihracetmek mümkündür. 

(*) Yerfıstığı, soya, aspir, koka, ayçiçeği Jyu rakama dâhil değildir. 
(1) Muvakkat tahmindir. 
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Muvakkat sınai istihsal Endeksi 

(1948 - 100) (1) 

İmalât Gıda Genel 
Yıllar Madenler sanaii sanayii endeks 

1948 
1949 
1950 
1951 . 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 (*) 

100 
115 
120 
134 
145 
174 
153 
169 
186 
190 

100 
106 
106 
103 
121 
127 
155 
172 
168 
186 

100 
114 
112 
138 
134 
148 
161 
194 
208 
230 

* 100 
111 
111 
121 
131 
145 
157 
179 
184 
201 

1948 de 100 olan genel endeks 1957 de 201 e çıkmış görülmektedir. 1957 den bu yana sınai saha
da envestismanlarm her gün biraz daha katî semere vermeye başlamış bulunduğuna şüphe yoktur. 
O halde bu endeksin 1958 nihayetinde 201 rakamının da çok üstünde takarrür edeceği muhakkaktır. 
Bilhassa 1950 den bu yana kurulmuş olan tesislerin kapasitelerinde teknik ve ekonomik sebeplerle 
daha kuvvetli randıman almaya imkân vermiyen şartların ortadan kaldırılmasiyle sanayi müessese
lerimizin bugünkü varlığından çok daha geniş verim beklenebilir. Tam kapasite ile çalışabilme hali 
ise hiç şüphe yok sınai istihsal endekslerini geniş mikyasta yükseltmiş olacaktır. 

1938 = 100 itibariyle 1956 da 377 görünen diğer endeks de aynı şekilde mütalâat olunabilir. 

Sınai istihsal muvakkat endeksi 
(1938-100) (2) 

imalât Gıda 
Genel Madenler * sanayii sanayii 

Yıllar endeks endeksi endeksi endeksi 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 (*) 

161 
178 
179 
195 
211 
233 
253 
288 
297 
324 

170 -
195 
204 
228 
247 
296 
260 
288 
317 
323 

148 
157 
157 
152 
179 
188 
229 
225 
248 
275 

181 
206 
202 
250 
243 
267 
292 
352 
377 
416 

(i) Bu tablo Ticaret Vekaleti Konjonktür Dairesi Neşriyat Müdürlüğünden alman malûmata isti
naden hazırlanmıştır. 

(2) Bu malûmat Konjonktür Mecmuasının 1957 Temmuz - Eylül sayısından çıkanlmıştvr. 

(*) Muvakkat rakamlardır. ^* 
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İSTİHLAK 

istihlâk seviyesinin memleketimizde bugün dahi çok düşük olduğuna şüphe yoktur. 1950 den evvel
ki yıllarda ise lıalkımızm âdeta bir lokma, bir hırka tevekkülü içinde yaşıyagelmis olduğunu ispat et
mek için u/unıuîadıya deliller toplamaya lüzum dahi yoktur. 

Halkımızın 1938 den sonraki yıllarda muhtelif maddeleri ne nispetlerde istihlâk ettiği bâzı mem
leketlerin istihlâk rakamlariyle mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda görülecektir. 

Nüfus başına düşen şeker istihlâki 
(Kilogram olarak) 

Harbden 
Memleket adı 

Avusturya 
Avustralya 
Almanya (Batı) 

, Belçika 
Birleşik Amerika 
Danimarka 
Fransa 
ingiltere 
irlanda 
isveç 
isviçre 
italya 
Japonya 
Küba 
Kanada 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Bulgaristan 
Yunanistan 
Mısır 
Iran 
Rusya 
Türkiye 

evvel 

27,4 
51,1 
27,6 
30,0 
47,1 
55,3 
25,9 
49,0 
41,2 
49,3 
40,8 
7,9 

/ 15,3 
30,5 
40,8 
30,6 

5,9 
6,0 
4,9 

12,4 
9,4 

— 
14,1 
4,6 

1952 

28,0 
58,0 
32,2 
30,9 
47,0 
44,9 
27,0 
40,6 
54,0 
47,5 
42,3 
13,4 
6,3 

58,5 
45,5 
28,2 
7,6 

" 12,0 
8,4 

10,2 
13,9 
8,9 

14,3 
8,1 

1953 

25,3 
52,1 
26,4 
27,6 
43,8 
51,5 
25,1 
40,5 
50,3 
41,8 
39,2 
13,2 
10,9 
48,2 
45,3 
32,0 
8,9 
9,0 
8,1 

11,1 
14,1 
9,4 

18,2 
8,9 

1954 

28,8 
52,9 
30,5 
28,0 
41,9 
55,6 
26,0 
51,2 
45,0 
49,6 
38,6 
15,5 
10,7 
44,4 
47,0 
34,7 
9,5 

11,6 
8,4 

11,9 
13,1 
11,8 
19,2 
8,8 

1955 

23,2 
48,8 
25,2 
30,6 
38,1 
47,0 
23,7 
44,2 
46,9 
45,8 
39,2 
14,0 
10,7 
31,8 
40,0 
36,8 
8,5 

12,5 
11,2 
9,9 

13,2 
11,6 
20,7 
8,9 

1956 

28,7 
54,5 
31,3 
31,7 
47,0 
49,6 
33,6 
53,4 

• — 

45,8 
43,1 
19,7 
12,9 
46,9 
44,9 
40,9 

— 
11,1 

— 
11,8 
13,7 

— 
— 
9,9 

1957 

43,4 
54,8 
28,8 • 
29,9 
42,6 
54,1 
29,1 
51,5 

— 
41,7 
42,9 
17,3 
13,4 
46,1 
42,0 
42,9 

— 
14,2 

— 
7,3 
— 

15,8 
— 

12,0 (•) 

(m) 1958 ytlt rakamıdır. 



Nüfus bagınA et istihlâki (*) 

(Kilogram olarak) 

Memleketler 

Avusturya 
Batı Almanya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Holânda 
İngiltere 
irlanda 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Norveç 
Portekİ2 
Türkiye 
Yunanistan 
U.S.A. 

Harbden 
önce 

49 
53 
46 
75 
61 
38 
68 
55 
49 
53 
20 
38 
15 
17 
10 
72 

Senesi 

1948/1950 

30 
29 
44 

• 62 
62 
28 
53 
53 
49 
44 
15 
33 
16 
16 
11 
82 

Nüfus başına 

(Kilogra: 

Türkiye Aln 

1951/1953 

41 
41 
46 
58 
67 
33 
56 
53 
50 
48 
18 
34 
15 
17 
14 
84 

kömür istihlâki 

m olarak). 

vanya Fransa 

1954/195G 

48 
48 
51 
63 
77 
39 
67 
55 
51 
51 
20 
36 
17 
16 
17 
92 

% 

İtalya 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

210 
220 
220 
250 
240 
230 
240 
240 

2 260 
2 213 
2 451 
2 571 
2 540 

1 328 
1 387 
1 300 
1 542 
1 648 

218 
213 
238 
244 
257 

(•) Not : F.A.O. 1957 Cüt 11, Kısım 1, den ahnmıtttr. 
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Nüfus başına çimento istihlâki 

(Kilogram olarak) 
Senesi Türkiye Yunanistan Almanya 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

25 
30 
38 
47 
57 
67 
51 
61 

82 
93 

114 
136 
143 

Fransa italya 

269 
297 
337 
553 
341 

194 
204 
235 
252 
281 

171 
186 
222 
233 
245 

Senesi 

Nüfus başına pamuklu dokuma istihlâki 
(Metre olarak) 

Türkiye Amerika İngiltere Kanada 

1949 
1956 
1957 

13,96 
22,34 
24,59 

__ 
— 
55 

— 
— 
36 

__ 
— 
16 

Nüfus basma yünlü dokuma istihlâki 
(Metre olarak) 

Senesi Türkiye Kanada Amerika 

1949 
1956 
1957 

0,63 
0,78 
0,83 

— 
— 
11,04 

— 
— 
1,58 

Senesi Türkiye 

Nüfus başına demir çelik istihlâki 
(Kilogram olarak) 

Amerika Yugoslavya İspanya Fransa ingiltere Almanya 

1949 
1956 
1957 

6,9 
10,6 
10,6 

__ 
— 
638 

___ 
— 
46 

__ 
— 
41 

j 

—, 
291 

—— 
— 
394 

— 
— 
427 

Senesi Türkiye 

Nüfus başına kâğıt istihlâki 
(Kilogram olarak) 

İsveç Danimarka Fransa italya Yunanistan 

1949 1,9 — — — •— — 
1956 2,56 — — — — — 
1957 2,24 (*) 201 69 39 17 7,4 

Bu tablolann tetkiki bize aynı zamanda memleketimizde iktisadi kalkınmanın istihlâkte tasar
ruflar yapılmak suretiyle temin olunabileceğini ileri süren yarı politikacı yan ilim adamı bâzı 
insanların ne kadar yanlış düşünlüklerini ortaya çıkarır. Fizyolojik ihtiyaçlannm asgari hadlerini 
dahi temin etmekten seneler senesi mahrum bırakılmış geniş halk kütlelerini daha fazla mahrumi
yete davet etmenin ne dereceye kadar insani olacağını ise umumi takdire terk etmek lâzımdır. 

(Not : (*) Bu rakam yalnız dahilî istihsale göre hesaplanıw§Ur. 
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DIŞ TÎCABET 

Yıllar 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 (*) 

Miktar 
İthalât 

844 275 
734 933 
356 896 
310 105 
344 040 
391 168 
331 758 
324 511 
402 734 
621 822 
881 032 

1 216 458 
1 488 312 
1 681 246 
2 141 374 
2 631 248 
2 572 269 
3 147 936 
1 889 365 
2 342 722 
1 361 100 

(Ton) 
İhracat 

1 447 220 
1 134 892 
658 820 
428 899 
355 026 
333 451 
345 635 
309 538 
905 190 

1 173 039 
880 216 
997 110 
985 329 

1 505 436 
2 436 998 
2 456 235 
2 155 079 
1 792 226 
2 010 231 
1 741 532 
1 407 100 

Kymet (1 
İthalât 

149 837 
118 249 
68 923 
74 815 
147 713 
203 045 
164 945 
126 166 
223 931 
685 003 
770 149 
812 271 
799 859 

1 125 840 
1 556 575 
1 491 093 
1 339 404 
1 393 384 
1 140 553 
1 111 951 
816 800 

000 T. L.) 
İhracat 

144 947 
127 389 
111 446 
123 081 
165 034 
257 152 
232 530 
218 929 
432 094 
625 244 
551 038 
693 910 
737 587 
879 429 

1 016 158 
1 108 971 
937 787 
877 370 
853 972 
966 714 
644 100 

Dış ticaretimizi gösteren yukardaki tablonun mütalâası bize; 

İhracatta : En büyük miktar ve kıymet rakamlarına 1950 den sonra ulaştığımızı öğretmektedir. 
Zirai istihsaldeki artışlara nispetle ihracatımızın daha çok inkişaf etmemesi hiç şüphe yok ki iç istih
lâkin çoğalmasının bir neticesidir. 

İhracat maddelerimizden birçokları - pamuk, kuru yemişler, canlı hayvanlar ve saire gibi - mü
him miktarda şimdi dahilde istihlâk edilmektedir. 

İthalâtta : Yine en büyük miktar ve kıymet rakamlarına 1950 den sonraki yıllarda- vâsıl olduğu
muz görülüyor. 

1950 den evvelki sekiz yıl zarfında 3 milyar 133 milyon 223 bin liralık 4 513 523 ton ithalât ya
pıldığı halde 1950 den sonraki sekiz yıl zarfında ithalâtımız, 9 milyar 958 milyon 659 bin liralık 
17 894 472 tona yükselmiştir. 

Diğer taraftan ithalâtın maddeler itibariyle tetkiki hiç §üphe yok ki daha dikkate şayan netice
ler verir. 1950 den evvelki yıllarda ithalâtımızı teşkil eden maddeler daha çok cari ihtiyaç madde
leri teşkil ederken son sekiz sene içinde daha çok makina ve saire gibi yurdun ve ekonomimizin teç
hizi ile alâkalı maddeler büyük yekûnları teşkil etmiştir. 

(*) 11 aylık malûmattır, 



— 486 — 
Gruplar itibariyle ithalât 

(Kıymet yüzde olarak) 

Yıllar 

1938 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

ithalâtta son 

faı«aat 
malzemesi 

(Yekûndaki 
nispeti) 

14,9 
94 
7,4 

10,9 
11,6 
11,8 
10,6 
12,0 
16,0 
15,6 
18,1 
13,6 
12,0 

birkaç sene 

Makina ve 
teçhizat f 

(Yekûndaki 
nispeti) 

25,7 
24,8 
24,7 
28,3 
30,7 
34,2 
32,4 
38,5 
36,0 
37,4 
36,2 
44,6 
31,5 

içinde görülen 

Yekûn 

40,6 
33,9 
32J 
39,2 
42,3 
46,0 
43,0 
50,5 
52,0 
53,0 
54,3 
58,2 
43,5 

İstihlâk 
maddeleri 

(Yekûndaki 
hissesi) 

26,4 
24,6 
29,1 
24,8 
20,4 
20,6 
24,8 
22,1 
19,8 
19,6 
14,6 
11,1 
12,3 

Hammaddeled 
(Yekûndaki 

hissesi) 

33,0 
41,5 
38,8 
36,0 
37,3 
33,4 
32,2 
27,4 
28,2 
27,4 
31,1 
30,7 
44,2 

nispî - meselâ 1952 ye nazaran - düşüklük 

Umumi 
Yekûn 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

hiç şüp-
hesiz dış tediye imkânlarının gittikçe daralmış olmasından tevellüdetmiştir. 

4 Ağustos kararlarından evvel yeni dış kredilerin temin olunması bu yeni devrede bir ta-
taraftan döviz darlığı dolayısiyle ikmali geciken tesislerin tamamlanmasını ve kurulmuş olan sa
nayiin tam kapasite ile çalışmasına imkân verecek cihazların ve hammaddelerin getirilmesini 
diğer taraftan piyasada darlığı hissedilen maddelerin dış piyasalardan mubayaasını teminat al
tına almıştır. 

Bu krediler, ihracat imkânlarımızın temsil ettiği rakamlarla birleştirilince önümüzdeki yı
lın ithalât tahminlerini verir. Bu tahminleri raporumuzun bundan sonraki kısımlarında 1959 
varidat bütçesi kalemlerinin tetkikinde arz edeceğiz. 

Buraya kadar verdiğimiz malûmat- zannediyoruzki, içtimai ve iktisadi bakımdan memleke
timizde 1950 den evvelki devreye nazaran elde edilmiş olan terakkilerin müşahadesine imkân ha
zırlamıştır. 

Şimdi bu malûmatı topluca mütalâaya imkân verecek bir terkibi vermek suretiyle bahsimizin 
bu kısmını neticelendireceğiz, 
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A) Para ve kredi ve millî gelirle Devlet gelirleri: 

Millî gelir, toptan eşya endeksi, emisyon hacmi, mevduat, banka kredileri ve Devlet gelirleri 
tahsilatını gösterir cetvel 

(000 ilâvesiyle lira olarak) 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Millî gelir 
cari fiyatlarla 

8.814.700 
7.924.000 
8.964.200 

10.693.800 
12.424.100 
14.696.400 
14.785.000 (3) 
18.040.700 (3) 
21.700.900 (3) 
27.425.600 (4) 

Devlet 
gelirleri tahsilatı 

1.223.781 
1.482.976 
1.300.033 
1.352.652 
1.651.821 
1.936.775 
2.198.931 
2.594.516 
2.949.382 
3.748.088 
4.475.552 (Tahmin) 

Banka 
kredileri 
yekûnu 

1.190.400 
1.330.600 
1.588.500 
2.210.000 
3.094.400 
3.990.900 
4.885.800 
5.805.323 
7.012.000 
8.533.400 
9.126.100 (1) 

Mevduat 
hacmi 

1.001.000 
989.000 

1.230.100 
1.723.100 
2.252.400 
2.959.600 
3.364.900 
3.986.600 
4.917.300 
5.864.700 

Emisyon 
hacmi 

1.001.309 
960.332 

1.002.945 
1.182.871 
1.284.748 
1.465.302 
1.530.211 
2.071.731 
2.595.480 
3.283.538 (2) 
3.919.376 

Toptan 
eşya 

endeksi 

100 
108 
97 

103 
104 
107 
118 
127 
148 
175 

İzahat : 
a) 1948 - 1956 yılları Devlet gelirleri tahsilatı Hazine mizanlarından alınmıştır. 1957 muvak

kat rakamlardır. 1958 yılı ise bütçe tahminlerini göstermektedir. 1949 yılı 14 aylıktır. 
b) Diğer bilgiler İstatistik Umum Müdürlüğünün aylık bülteninden alınmıştır. 
c) Emisyon hacmmdaki miktarlar, madenî paraları da ihtiva etmektedir. 

Yukardaki tablo daha evvel arz ettiğimiz umumi istihsal ve istihlâk dış ticaret endeksi ve ra-
kamlariyle beraber gözden geçirildiği takdirde dünden bugüne para ve kredi hacımlarında görü
len artışların içtimai ve iktisadi bünyemizdeki müessiriyetini açıkça göstermektedir. Ancak bu 
müessiriyet sayesindedir ki, 1950 den sonra cemiyetimize terakki yolunda ilk hız verilebilmiş, son
ra yurdun ana tesisleriyle cihazlandırılması ziraatte ve sanayileşmede dahi ileri merhalelere varı
labilmesi temin olunmuştur. 

Bu bahse nihayet verirken yukardaki kısımda verdiğimiz malûmatın Türkiyemizin içinde bulun
duğu kalkınmayı canlandırmaya kâfi olmadığını kaydetmek isteriz. Kanaatimiz odur ki, Devlet 
bütçesinden, mülhak bütçelerden, hususi idarelerden ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin teşeb
büslerinden elde edilmiş olan istihsal gücü verdiğimiz rakam ve endekslerin yambaşmda renkli 
birer tablo gibi tasavvur olunduğu takdirdedir ki, memleketimizin inşa halinde bulunan yarınını 
bugünden görmek mümkün olabilir. Nitekim iktisadi ve malî bakımdan memlekette her şeyin 
tahribedilmiş olduğu iddiasını ileri süren bir insafsızlığın derecesi de ancak bu suretle daha iyi 
anlaşılır. 

Sırası gelmiş iken kaydedelim ki, demokrasilerde insanların hep birden aynı istikamette düşün
mesi gibi bir hal asla bahis mevzuu olamaz. Bununla beraber zıt görüşlerin - Ak ve kara kout* 
rası kadar - hiçbir demokraside uzun zamanlar bizdeki kadar mütemerridolduğu da görülmemiştir. 

Not: 

(1) 1957 Temmuz ayına ait miktarı gösterir. 
(2) 1957 Eylül ayına ait miktarı gösterir. 
(3) Son muvakkat tahminleri gösterir. 
(4) tik muvakkat tahminleri gösterir. 
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I V * '" Malî politika ve konjonktürün teşhisi 

Malî politika : 

Bilgide ve teknikte, iktisatta ve maliyede geri kalmış memleketlerin kısa bir zamanda medeni 
bir seviyeye yükseltilmesi mümkün değildir. Fakat Türkiye'de bu mütearifeye karşı tereddüt 
hâsıl edecek terakkiler temin edilmiştir. Bunun saikıni her şeyden evvel asil halkımızın tarih için
deki kabiliyetinde ve tekâmülünde aramak ve eğer yurtta bugün düne nazaran birçok eserler mey
dana gelmişse bütün bu yapılanların milletçe başarılmış olduğunu kabul etmek lâzımdır. Malî 
politika sadece isabetli olduğu içindir ki netice almayı imkân dâhiline sokmuştur. Bu mukadde-
meden sonra malî politikanın bir tarifini yaparak dünden bugüne nasıl geçildiğini gözden geçire
ceğiz : 

Raporun baş tarafında da işaret ettiğimiz gibi asrımızda maliye ilmi sadece bir teknik olmak
tan çıkmış, maliye politikası ekonomilerin istenildiği istikametlere sevkı için kuvvetli bir vasıta 
olarak kabul edilmiştir. 

Para ve kredi makanizmasmm kuvvetli hükümetlerin elinde müdebbirane kullanıldığı takdirde 
yalnız konjonktüre değil strüktüel deprasyonlarm bertaraf edilmesine ve içtimai ve iktisadi kal
kınmaya müessir olduğu da müşahede edilmiştir. 

Bizde de 1950 den sonra işte bu görüşe uygun bir malî politika seçilmiştir. Bu suretle : 
1. Sermaye terakümündeki boşluklar kapatılmış; 
2. istihsal teşvik edilmiş; 
3. Hususi teşebbüs cesaretlendirilmiş; 
4. Âmme hizmetleri kemiyet ve keyfiyet bakımından takviye edilmiş; 
5. Yurdun imar ve ihyasına yatırımlar yapılabilmiş ; 
6. Ve nihayet bir cümle halkımızın daha iyi yaşama şartları ve memleketimizin terakkisi im

kânları her sahada meydana çıkarılmıştır. 

4 Ağustos kararlarının mahiyeti 
1950 den bu yana girişilen teşebbüslerin tam amlanması ve her sahada elde edilen teçhiz

lerden tam randıman alınabilmesi şartlarının temini hiç şüphe yok 4 Ağustos kararlarının en 
kuvvetli mucip sebebini teşkil eder. 4 Ağustostan sonra bu yeni devrede de 1950 den bu ya
na takibedilen iktisadi ve malî politika ile elde edilçn neticeler tarsin olunacaktır. Bu arada dış 
tediyede çok müsait şartların temin edilmiş ol naşı ve ariyerelerin konsolidasyonuna gidilmesi 
bir taraftan umumi istihsale masruf gayretleri hızlandıracak diğer taraftan iktisadi kalkınma
nın zaruri bir neticesi olarak arz ve talep muvazenesinde husule gelen boşlukları dolduracak
tır. 

Konjonktürün te§lıisi : 
1959 varidat bütçesinin tetkikine geçmeden evvel şunu ifade edelim kî, 4 Ağustos kararla

rına gelinceye kadar memleketimiz moneter konjonktürün tesiri altında bulunuyordu. Filha
kika geçen yedi seneye baktığımız zaman bu konjonktür politikasının tatbik olunduğu, her 
yıl bir miktar daha fazla iştira gücü temin edilmek suretiyle deprasyona düşmekten ekono
mimizin azade kılındığı görülür. Kredi ekspansiyonu yoliyle de yatırımlara fırsat verilmiştir. 
4 Ağustos kararlarından sonra ise rasyonel konjonktüre girdiğimiz bihakkin ifade edilebilir. 
«Rasyonel konjonktür politikası; şüphesiz plânlı ekonomi demek değildir. Yoksa rasyonel ol
maktan çıkar. Bu politika bütün ekonomi prosesü ;ünün gidişini serbest piyasa mekanizması işle
yişine sekte vermeden düzenlemek mânasına gelir. (1)» 

(1) Konjonktür ve buhranlar, Wilhelm Röpke 
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1958 VARİDAT BÜTÇESİ TATBİKATI 

Bilindiği üzere, bütçeler Kasım ayı sonunda Yüksek Meclise takdim olunduğu zaman, Hükü
metin elinde ancak malî yılın sekiz aylık (Mart - Ekim) devresine ait tahsilat rakamları bulunduğun
dan, gerekçelerde varidat bütçesi tatbikatı sekiz aylık fiilî tahsilat neticelerine müsteniden izah 
edilmektedir. 

Ancak, raporumuzun tanzimi sırasında (Mart - Aralık) devresini içine alan 10 aylık tahsilat 
neticeleri alınmış olduğundan, bu son rakamları da encümenimizin müsahadelerine arz etmeyi 
faydalı bulmaktayız. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 1958 malî yılı gelir bütçesi muhammenatı 4 milyar 475 mil
yon liradır. 1958 malî yılının 10 aylık devresini teşkil eden (Mart - Aralık) ayları zarfında, yıl
lık gelir bütçesi yekûnunun % 80,57 sine tekabül eden, 3 milyar 606 milyon lira tahsil olunmuş
tur. 1957 de ise bu nispet % 78,54 bulunmakta idi. 

1958 malî yılının (Mart - Aralık) devresine ait aylık tahsilat miktarları ile bunların 1950 -
1957 yılları rakamları ile mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablonun tetkikinden de 
anlaşılacağı üzere, Devlet gelirleri tahsilatı yıldan yıla muntazam bir şekilde artmaktadır. Ger
çekten, malî yılların 10 aylık devreleri itibariyle yapılacak mukayeseler, ortalama aylık, tahsila
tının 1951 yılında 109 milyon lira olduğu halde, 1952 de 139 milyon liraya, 1953 te 159 milyon 
liraya yükseldiğini ve mütaakıp yıllarda da yükselmeye devam edecek 1956 da 247 milyona ve 
1957 de ise 314 milyon liraya çıktığını göstermektedir. 

içinde bulunduğumuz 1958 malî yılının 10 aylık devresine ait aylık tahsilat vasatisi ise, bir 
evvelki yıla nazaran % 14,5 nispetinde artarak, 360 milyon liraya baliğ olmuştur. 

( 



İ958 yılı Aralık 

(1950-1957 yıllan 

1958 yılı 1957 yılı 1956 yılı 1955 yılı 
tahsilatı tahsilatı tahsilatı tahsilatı 

Aylar Lira Lira , Lira Lira 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temimiz 
Ağustos 
Bylûl 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

445 148 287 
348 779 729 
456 025 430 
313 133 940 
350 821 068 
284 620 737 
438 439 323 
315 387 086 
316 048 443 
337 724 600 

348 143 401 
290 073 530 
375 652 565 
290 512 196 
303 016 095 
280 115 126 
402 939 979 
284 634 455 
270 352 843 
301 438 315 

296 513 661 
247 088 048 
301 633 751 
213 265 283 
224 137 304 
196 214 735 
298 762 639 
265 423 136 
209 281 626 
225 481 156 

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 
202 618 073 

Yekûn 
10 aylık vasati 

3 606 128 643 3 146 878 505 
360 612 864 314 687 850 

2 477 801 339 
247 780 133 

2 191 677 041 
219 167 704 



ayı tahsilatı 

ile mukayeseli olarak) 

1954 yılı 1953 yılı 1952 yılı 1951 yılı 1950 yılı 
tahsilatı tahsilatı tahsilatı tahsilatı tahsilatı 
Lira Lira Lira Lira 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 
174 113 565 

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 
169 359 017 

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 
140 797 762 

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 
113 708 932 

96 261 408 
134 362 442 
94 510 361 
140 158 334: 
105 965 263 
105 998 155 
84 747 859, 
111 558 251 
105 321 669 
118 138 119 

1 859 375 506 1 591 898 950 1 389 901 045 1 122 809 494 1 097 021 761 
185 937 550 159 189 895 138 990 104 112 280 949 109 702 176 
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1959 VARİDAT BÜTÇESİ 

A) Varidat bütçesine umumi bir bakış : 

Bilindiği gibi 1959 varidat tahmini Hükümetçe 5 milyar 977 milyon lira olarak teklif edil
miştir. 

Devlet gelirleri tahsilatındaki yıllık normal artışla 1958 ve 1959 yıllarına ait konjonktürün 
seyri nazarı itibara alınmak suretiyle 1959 yılı gelir tahminleri yekûnunun ana hatları itibariyle, 
aşağıdaki şekilde hesaplanması mümkün bulunmaktadır. 

Milyon 
Lira 

3 606 1958 malî yılının 10 aylık fiilî tahsilat yekûnu 
720 1958 malî yılının mütaakıp iki ayında tahsil edilebileceği umulan miktar 

4 326 1958 malî yılı sonuna kadar tahsil edilebileceği tahmin olunan miktar (Gümrük ve İt
halde alman İstihsal Vergilerindeki gelişmeler ve Hazineye yatırılacak Şeker İstihlâk 
Vergisi nazarı itibara alınırsa bu yekûnun daha da yükseleceği düşünülebilir.) 

3 748 1957 malî yılı tahsilatı (Muvakkat rakam) 

578 1958 yılı tahminî tahsilatının 1957 tahsilatından fazlası 

Ancak, şurasını hemen işaret edelim ki, bu mukayeseden doğru bir netiee elde edebilmek 
için : 

a) Mezkûr yıllardan birinde mevcudolduğu halde diğerinde yer almamış bulunan gelir unsur
ları ile, 

b) 1959 yılında tesirini gösterecek mühim âmillerin de nazarı itibara alınması zaruridir. 
Mezkûr yıllarda Devlet gelirlerine artırıcı veya azaltıcı mahiyette tesir eden ve edecek olan 

başlıca unsurları şu şekilde sıralıyabiliriz. 
1. 4 Ağustos 1958 tarihinden itibaren Gümrük Vergisi ile ithalde alman İstihsal Vergisi mat* 

rahlarınm primli döviz kurları üzerinden hesaplanması, 
2. 1958 yılı Kasım ayı sonlarına doğru tekel maddeleri satış fiyatlarının yükseltilmesi, 
3. 27 . XII . 1958 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Kanunla, akar yakıtlar dışında kalan 

maddelerden Hazine hissesinin kaldırılmış olması, 
4. 1959 malî yılı başından itibaren memur ve müstahdemlerin aylık ve ücretleri ile emekli - dul 

ve yetim aylıklarının artırılması dolayısiyle, bu kaynaktan alınacak Gelir Vergisi miktarının yük
selmesi, 

Bir noktayı burada hemen belirtmeyi faydalı buluyoruz : 
Hazine hissesinin kaldırılmasına intizaren ithalâtçılar gümrüklerden mallarını çekmemiş olması 

dolayısiyle, İthal Vergilerinin primli kurlar üzerinden tahsili (Ağustos - Aralık 5 aylık devre zar
fında) gümrük ve ithalde alınan İstihsal Vergileri hasılatında hissolunur bir fazlalık tevlidetme-
miştir. 

Diğer taraftan, tekel maddeleri fiyatlarının artırılması da, ilk aylarda satış hacminin biraz düş
mesi mûtat bulunduğundan, henüz müspet tesirlerini tam olarak göstermemiştir. 

Bu umumi mülâhazalardan sonra 1959 yılının gelir muhammenatı yekûnunu müfredatı aşağıda 
gösterildiği üzere, global olarak 6 milyar 40 milyon lira civarında hesaplamak mümkündür : 
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1958 tahminî varidatının (4.326 milyon lira) 1957 tahsilatı (3.748 milyon) a nispetle % 15,42 

nispetinde bir artış kaydedeceği anlaşılmaktadır. 
Aynı artış nispetinin 1959 yılında da devam edeceği kabul olunmak şartiyle, yapılan hesaplara 

göre, 1959 yılının inisyal gelir tahminî yekûnu 4 milyar 990 milyon lira olarak bulunmaktadır. 

Milyon 
Lira 

4.990 Normal artış seyri üzerinden hesaplanan 1959 yılı inisyal gelir tahmini 
540 îthade alman istihsal Vergisinin 1959 da sağlıyacağı fazla varidat 
470 Gümrük Vergisinin 1959 da sağlıyacağı fazla varidat 
150 Tekel maddeleri fiyatlarında yapılan ayarlamanın 1959 yılında sağlıyacağı fazla 

varidat 
140 Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam dolayısiyle sağlanacak ilâve Gelir Vergisi 

1.300 1.300 1959 da sağlanacak fazla varidatın yekûnu 

6.290 Yekûn 
— 250 Hazine hissesinin, akar yakıt dışındaki maddelerden kaldırılması dolayısiyle 1959 

da almamıyacak varidat 

6.040 1959 malî yılma ait global varidat muhammenatı yekûnu 

B) Varidat tahminlerinin tahlili ve tekliflerimiz 

Bütçenin umumi görünüşüne kısaca temas ettikten sonra şimdi de 1959 varidat bütçesinde mevcut 
başlıca gelir kalemlerinin tetkik ve tahliline geçiyoruz. 

Gelir Vergisi (Fasıl : 11) 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Vasıtasız vergilerimiz içinde en mühim mevkii işgal eden Gelir 
Vergisinin tahsilatı yıldan yıla muntazam bir şekilde artmaktadır. Filhakika 1952 yılında tahsilatı 
300 milyon lira olan mezkûr verginin içinde bulunduğumuz malî yılın sonuna kadar bütçeye 1 milyar 
200 milyon lira civarında varidat sağlıyacağı anlaşılmaktadır. Gelir Vergisi tahsilatının yıllık artış 
seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Senesi 

(Tahmin) 

Fiilî tahsilat 
miktarı 

( L i r a ) 

299 809 773 
394 642 334 
527 743 392 
656 037 285 
838 839 643 
972 335 955 

1 193 375 220 

Bir evvelki yıla nazaran 
Artış miktarı Artış nispeti 

( L i r a ) 

90 605 541 
94 832 561 

133 101 058 
128 293 893 
182 802 358 
133 496 312 
221 039 265 

% 

43,30 
31,63 
33,72 
24,30 
27,86 
15,91 
22,73 

Gelir Vergisi bu devamlı ve muntazam artış sayesindedir ki, her yıl süratle yükselen Devlet ge
lirleri tahsilatı içinde, miktar ve nispet bakımından daima en önde gelmektedir. 

Gerçekten; Gelir Vergisinin varidat bütçesi yekûnu içindeki hissesi 1952 yılında % 18 olduğu 
halde bu nispet 1953 te % 20 ye, 1954 de % 24 e. 1955 te % 25 e ve 1956 da ise % 28 e yükselmiştir. 
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1957 yılına ait muvakkat rakamlara göre 3 milyar 748 milyon lira olan Devlet gelirleri tahsilatının 
% 26 sı Gelir Vergisine taallûk etmektedir. 

Bilindiği üzere, içinde bulunduğumuz yılda Gelir Vergisinden 1 milyar 150 milyon lira gelir sağ
lanacağı tahmin olunmuştu. Elde mevcut 10 aylık tahsilat rakamlarının seyrine göre, sene sonuna 
kadar tahsilatın 1 milyar 190 ilâ 200 milyon lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Böylece, fiilî tahsilat 
tahminden 40 - 50 milyon lira kadar fazla olacaktır. 

Gelir Vergisinin 1959 yılı tahminine gelince: Hükümet teklifinde 1959 yılı Gelir Vergisi tahmini 
1 milyar 500 milyon lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın tesbitinde malî yılın 8 ay
lık devresi içinde yapılan fiilî tahsilat rakamlarına istinaden, 1958 malî yılı sonuna kadar bu vergi
den 1 milyar 200 milyon lira hâsılat sağlanabileceği düşüncesinden hareket olunduğu ve vergiye 
müessir muhtelif faktörlerin de nazarı itibara alındığı anlaşılmaktadır. 

Şurasını hemen belirtelim ki, Hükümet teklifinin istinadettiği mucip sebepler, unsurlar ve he
saplar tarafımızdan da uygun bulunmuştur. Ancak, memur ve hizmetlilerle emekli dul ve yetimlerin 
aylıklarına yapılması düşünülen zam henüz son şeklini almadan, tahminî bir şekilde konulan tahsisa
ta istinaden ilâveten alınabileceği hesaplanan Gelir Vergisi miktarında, takarrür eden son şekle göre, 
değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu hususa aşağıda temas etmek üzere, Gelir Vergisinin unsurla
rı ile tahmin esaslarını burada kısaca gözden geçirmeyi faydalı buluyoruz. 

Malûm olduğu üzere, Gelir Vergisi başlıca iki ana gruba ayrılmaktadır. 
1. Yıllık beyannameye müsteniden alman Gelir Vergisi, 
2. Stopaj (Kaynakta tevkif) suretiyle alman Gelir Vergisi. 
Her iki grupun, Gelir Vergisi tahsilatı içindeki hissesinin yıldan yıla arz ettiği seyir, elde mev

cut istatistikî malûmata istinaden düzenlenen, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllık beyannameye müs- Stopaj suretiyle alman 
Gelir Vergisi tenit verginin Gelir Vergisinin 

tahsilat yekûnu Miktarı Yekûndaki Miktarı Yekûndaki 
Senesi (Milyon lira) (Milyon lira) hissesi (Milyon lira) hissesi 

1955 656 262 39.9 394 60.1 
1956 838 331 39.5 507 60.5 
1957 972 365 37.6 607 62.4 
1958 (Tahmin) 1 193 490 41.1 703 58.9 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisinin takriben beşte üçünü stopaj sure
tiyle kesilen Gelir Vergisi grupu, beşte ikisine yakın kısmını ise yıllık beyanname ile bildirilen ka
zanç ve iratlardan alman Gelir Vergisi teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan 1955 - 1957 arasındaki üç senelik devre zarfında stopaj grupunun vergi yekû
nundaki hisse nispeti her sene biraz artmakta, buna mukabil yıllık beyannameye müstenit vergi 
grupunun hisse nispeti ise bir miktar azalmakta olduğu halde, 1958 de durum hissedilir şekilde de
ğişmiş bulunmaktadır. 

filhakika, yıllık beyannameli grupun Gelir Vergisi yekûnundaki hissesi 1957 de % 37,6 iken 
içinde bulunduğumuz yılda % 41,1 e yükselmiş, buna mukabil stopaj grupu ise %62,4 ten % 58,9 a 
düşmüştür. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi içindeki bu mühim bünyevi değişiklik, 1958 yılı başından 
itibaren 100 bin liradan yukarı kazanç ve iratlara uygulanacak vergi nispetinin 6908 sayılı Kanun
la yükseltilmiş ve aylıklarla ücretlerden geçim indirimi adı ile vergi dışı bırakılan kısmın da artırıl
mış olmasından ileri gelmiştir. 

Muvakkat rakamlara göre, 1958 yılma ait yıllık beyannameye müstenit Gelir Vergisi tutarını teş
kil eden 490 milyon lira içinde, vergi nispeti artışının hissesi takriben 90 milyon lirayı bulmakta
dır. Nispet artışından mütevellit bu arızi unsur bertaraf edilirse, yıllık beyannameli grupun 1957 ye 
nazaran artış miktarının (490 — 90 = 400 — 365 =35) milyon lira olduğu görülür. Aşağıdaki tah
mil hesaplarında (1958 yılının 1957 den fazlalığını göstermek üzere) bu miktar esas tutulmuştur, 
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Burada belirtmek istediğimiz diğer bir husus da, memur ve müstahdemlerle emekli - dul ve yetim

lerin aybk ve ücretlerinp yapılması düşünülen zamlar dolayısiyle stopaj Gelir Vergisinde vâla 
olacak artışın tahminî miktarına taallûk etmektedir. Bütçenin tanzimi sırasında düşünülen zam 
miktar ve nispetlerine göre, ilâveten alınabilecek Gelir Vergisinin 170 milyon lira civarında olabi
leceği hesaplandığından Gelir Vergisinin 1959 tahmini 1 milyar 500 milyon lira olarak tesbit edil
miştir. 

Halbuki, bilâhare takarrür eden esaslara göre yeniden yapılan hesaplar, aylık ve ücretlere 
yapılacak zamlar dolayısiyle stopaj Gelir Vergisi tahsilatındaki artışın 140 milyon lira civarında 
olacağını gösterdiğinden, hükümet teklifinin buna göre revizyona tâbi tutulması gerekmektedir. 

Yukarda arz ve izah olunan hususlar nazarı itibara alınarak, İ959 yılı Gelir Vergisi tahminini 
şu şekilde tesbit edebiliriz. 

Milyon 
Lira 

703 
f 100 

490 
35 

Milyon 
Lira 

803 

1958 yılına ait stopaj Gelir Vergisi tahmini miktarı 
1958 in 1957 yılından fazlalığı 100 milyon lira kadardır. Aynı fazlalığın 1959 yı
lında da devam edeceği nazarı itibara alınarak eklenen miktar 
1959 yılma ait stopaj Gelir Vergisi tahmini 

1959 yılma ait yıllık beyannameye müstenit Gelir Vergisi miktarı 
Yukarda belirtildiği üzere, 195S de 1957 ye nazaran vaki olan 35 milyon liralık 
normal artışın 1959 yılında da devemedeceği kabul edilerek eklenen miktar 

525 1959 yılma ait beyannameye müstenit Gelir Vergisi tahmini 
140 Memur ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zamlar dolayısiyle 1#59 yılında Gelir 

Vergisi tahsilatında vâki olacak artış 

1 468 1959 malî yılı Gelir Vergisi tahmini 

Mucip sebepleri yukarda belirtildiği üzere, Hükümetçe 1959 malî yılı Gelir Vergisi tahminî 
olarak teklif edilen 1 milyar 500 milyon liradan 30 milyon lirasının tenzilinin ve bu suretle tahmi
nen 1 milyar 470 milyon lira olarak tesbitinin uygun bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Kurumlar Vergisi (Fasıl : 12) 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisinin 1958 malî yılı tahmini 145 milyon lira olarak tesbit 
edilmiştir, içinde bulunduğumuz yılın (Mart - Aralık) 10 aylık devresi zarfında bu miktarın 
135.7 milyon lirası fiilen tahsil olunmuş ve tahakkuk eden miktarların da göz önünde tutul
ması suretiyle, sene sonuna kadar tahsilatın 147 milyon.lirayı bulacağı anlaşılmıştır. 

Geçen sene bu vergiden 135 milyon liralık gelir sağlandığı nazarı itibare alınınca, bir yıl
da tahsilat miktarında 12 milyon lira civarında bİT artış vukubulduğu neticesine varılır. 

Diğer taraftan vergiye tâbi kurum adedleri de aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, her sene 
muntazaman artmaktadır. 

\ 
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Kurumlar Vergisi (1) 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Mükellef adedleri 
(Yalnız kâr göste
renler) 1.014 1.104 1.171 1.444 1.472 1.828 1.962 3.583 
Vergiye tâbi gelir 
(1 000 T. L.) 147.141 300.226 346.051 418.524 448.524 714.639 743.513 1.085.537 
ödenecek vergi 
(1 000 T. L.) 24.362 56.574 54.063 69.369 69.886 131.451 124.987 151.035 

Diğer taraftan, 1959 yılından itibaren PTT İdaresiyle Devlet Demiryolları İşletmesi de Kurum
lar Vergisi ödemeye bağlıyacaklardır. Bilindiği üzere, 6145 ve 6186 sayılı kuruluş kanunlarındaki 
hususi hükme tevfikan, mezkûr idarelerin 1953 - 1957 takvim yıllarına ait 5 senelik Kurumlar Ver
gisi tecile tâbi tutulmuştu. Sözü geçen müesseseler, 1959 malî yılında, tecil olunan vergilerinin 
1/5 i ile birlikte 1958 takvim yılı faaliyetinden mütevillit Kurumlar Vergisini de ödiyeceklerdir. 

Bundan başka, başlıca iktisadi Devlet Teşekküllerinin 1959 yılında ödiyecekleri Kurumlar Ver
gisinde epeyce artış olacağı anlaşılmaktadır. 

İşte Hükümet, yukarda temas olunan hususları ve vergi hasılatı ile ilgili diğer âmilleri göz 
önünde tutarak, Kurumlar Vergisinin 1959 tahminini 160 milyon lira olarak tesbit etmiştir. 

Yaptığımız tetkikler neticesinde, Hükümet teklifinin realitelere uygun ve isabetli bulunduğu ka
naatine varılmıştır. 

Binalardan alman Savunma Vergisi (Fasıl : 13) 

Binalardan alman Savunma Vergisinden 1957 malî yılında 12,5 milyon lira tahsil edilmiştir. 
tçinde bulunduğumuz 1958 malî yılının sonuna kadar ise bu kaynaktan yapılacak tahsilatın 15 mil
yon lirayı bulabileceği anlaşılmaktadır. Bu miktar 1957 tahsilatından 2,5 milyon lira fazla bulun
maktadır. 

Tahrire dayanan Bina Vergisi üzerinden alınması dolayısiyle konjonktürü takibedememesine 
rağmen, vergi hasılatında her yıl müşahede olunan bu gelişme, yeni inşaatın inzimamı ile, mem
lekette mevcut bina sayısının muntazaman artmasından ileri gelmektedir. 

Filhakika, 1954 ten bu tarafa her yıl yeniden inşa olunan binaların, nevileri itibariyle miktarını 
gösteren aşağıdaki tabloda bu artışı açık bir şekilde müşahede etmek mümkündür, 

Senesi 

1954 
1955 
1956 
1957 

Ev 

34 938 
39 380 
36 843 
34 162 

Apartman 

2 780 
3 275 
2 387 
2 435 

Ticari 
yapılar 

4 947 
4 931 
4 836 
5 701 

Sınai 
yapılar 

578 
714 
787 
833 

Kültürel 
sıhhî ve 

sosyal 
yapılar 

108 
97 

115 
100 

Diğerleri 

8 023 
5 827 
5 698 
6 053 

Yekûn 

51 374 
54 224 
50 666 
49 284 

(1) 1951 -1957 yularına taallûk eden malûmat istatistik Umum Müdürlüğünce hazırlanan malî 
istatistiklerden alınmıştır. 1958 yılına ait miktarlar, kâr ve zarar bildiren mükelleflerin yekûnunu gös
termektedir, Muvakkat rakamlardır. 
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Diğer taraftan 1948 de inşa edilen ve 5228 sayılı Kanuna tevfikan 1949 malî yılı başından iti

baren 10 sene müddetle Bina - Buhran ve Binalardan alman Savunma Vergisinden muaf olan bina
lar da, 1959 malî yılından itibaren (Bina ve Buhran vergileri ile birlikte) Binalardan alman Sa
vunma Vergisi ödemeye başlıyacaklardır. 

Bu yeni unsur, tahsilatın yıldan yıla gösterdiği seyir ve bina sayısındaki artış göz önünde tutu
larak (Binalardan alman Savunma Vergisi) nin 1959 tahminî olarak Hükümetçe tesbit edilen 17 
milyon lira uygun bulunmuştur. 

Hayvanlar Vergisi (Fasıl : 14) 

Hayvanlar Vergisinden 1957 malî yılında 30,7 milyon lira tahsil edilmiştir. İçinde bulunduğu
muz yılın 10 aylık devresi zarfında bu kaynaktan yapılant ahsilât 31,7 milyon lirayı bulmuş ve sene 
sonuna kadar tahsilatın 32 milyon lirayı bulacağı anlaşılmıştır. 

Hayvan adedlerinde yıldan yıla vâki olan artışlar sebebiyle Hayvanlar Vergisi de bir miktar 
artmaktadır. Vergiye tâbi hayvanların nevileri itibariyle miktarları ve 1955 • 1958 arasındaki 
artış seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

H a y v a n a d e d i 

Vergiye tâbi 
hayvanının cinsi 1955 yılı 1956 yılı 1957 yılı 1958 yılı 

Merinos 159 959 163 329 181 599 208 512 
Tiftik keçi 3 857 914 4 250 924 4 569 716 4 657 289 
Koyun 20 861 .561 21 748 2*65 22 211 388 23 560 802 
Domuz 2 746 2 578 3 145 3 688 
Kılkeçi 12 017 167 12 850 010 13 263 839 13 714 026 

Yekûn 36 899 347 39 015 106 40 229 687 42 144 317 

Hayvanlar Vergisinin, 32 milyon lirayı bulacağı anlaşılan 1958 tahsilatı, bir evvelki yıla 
nazaran takriben 1,2 milyon lira bir fazlalık arz etmektedir. Aynı artış - nispetinin önümüzdeki 
yılda da devam edeceğini birkaç yıllık tahsilatın seyrine bakarak, kabul etmek mümkündür. 
Esasen, 1958 yılında tahsilatın 32 milyon lirayı bulacağı anlaşıldığına göre, 1959 tahsilatının 
bundan 1 milyon fazlasiyle 33 milyon lira olarak tesbiti uygun olacaktır. Bu sebeple, Hayvanlar 
Vergisine ait Hükümet teklifinin 1 milyon lira ilâvesi ile 33 milyon liraya çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Veraset ve İntikal Vergisi (Fasıl : 15) 
-\ 

Veraset ve intikal Vergisinden 1958 malî yılının (Mart - Aralık) 10 aylık devresi zarfında 
10.9 milyon lira tahsil edilmiştir. Tahsilatın seyrine göre, yıl sonuna kadar bu kaynaktan sağlana
bilecek gelirin 13 milyon lira civarında olacağı anlaŞilmaktaidır. 

Gerçi; Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin 6935 sayılı Kanunla tadili dolayısiyle, 1957 
malî yılından itibaren gayıimenkul terekelerin değerlendirilmesi artık sabit bir mahiyet taşıyan 
Arazi ve Bina vergileri tahrir kayıtlarına istinadetmemekte, cari fiyatlara göre takdir olunmakta
dır. Fakat gayrimenkul değerlerinin komisyonlarca takdiri, mükelleflerin buna itirazı halinde İtiraz 
Komisyonlarınca takdir esaslarının gözden geçirilmesi... gibi hususlar çok zaman aldığından, 1957 
yılında hattâ ne de içinde bulunduğumuz 1958 senesinde vergiden beklenilen inkişaf müşahede olun
mamıştır. 

Diğer taraftan; Meclis komisyonlarında tetkik edilmekte bulunan yeni Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanun lâyihasında geniş muafiyetlere yer verilmiştir, İki yıllık tatbikat ve tahsilat neticeleri ve ye-
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ni tasarıdaki geniş muafiyet hükümleri göz önünde tutularak, bu verginin 1959 yılı tahmini olarak 
hükümetçe teklif edilen 15 milyon lira tarafımızdan da uygun ve isabetli bulunmuştur. 

İthalde almam İstihsal Vergisi (Fasıl 18 : Madde 11) 

Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ithalde alman istihlâk Vergisi kısmından 
sağlanacak varidat bu fasla irat kaydolunmaktadır. 

Bu vergiden 1958 yılında 210 milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştu. 4 Ağustos karar
ları üzerine, vergi matrahının primli kurlar üzerinden hesaplanması dolayısiyle, tahsilat seyrinde 
bir gelişme görülmeye başlanmış ve Eylülden itibaren aylık tahsilat ortalaması 30 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Yukarda da temas edildiği üzere, Hazine hissesinin kaldırılmasına intizaren ithalâtçılar gümrük
lerdeki mallarını çekmedikleri için, para orter^syenunun, ithalde alman işbu verginin Ağustos - Ara
lık devresi tahsilatı üzerindeki tesiri pek büyük olmamıştır. Fakat, tahsilatın malî yılın son iki ayını 
teşkil eden Ocak ve Şubat aylarında ehemmiyetli bir miktara baliğ olacağı aşikârdır. 

1959 ımalî yılında yapılabilecek ithalâtın hacmi ve primli kurlar üzerinden hesaplanan kıymeti! 
ile verginin neticesi alınmış yıllara ait ensidansı göz önünde tutularak Hü'kümetçe 1959 yılı için 
bu kaynaktan tahsil edilebileceği tahmin olunan 780 milyon lira tarafımızdan da uygun bulun
muştur. 

Dâhilde alman İstihsal Vergisi (Fasıl : 18 Madde 12) 

Yti'ksdk malûmları olduğu üzere 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun Dâhilde alınan îstihsal 
Vergisi «bölümüne : 

1. Gider Vergilerinin dahilî imalâttan alman ıkısmı ile, 
2. Elektrik ve Havagazı İstihsal Vergisi, 
3. Kibritten alman îstihsal Vergisi, 
4. Bira, tabiî köpüren şarap ve viski îstihsal Vergisi, 

dâhil bulunmaktadır. 

Bu verginin tahsilatı yıldan yıla artmakta ve vasıtalı vergilerimiz içirideiki mühim mevkiini 
muhafaza etmektedir. Filhakika verginin ilk tatb'k yılı olan 1957 senesinde 357 milyon liralık tah
silat yapıldığı halde, içinde 'bulunduğumuz yılm (Mart - Aralık) 10 aylık devresi zarfında yapılan 
fiilî tahsilat şimdiden 361 milyon liraya yükselmiştir. Tahsilatın seyrine göre, sene sonuna kadar 
bu 'kaynaktan 440 milyon lira edvarında gelir sağlanabileceği anlaşılmaktadır. 

îstihsal 'kapasitemizin her yıl biraz daha genişlemelkte »olduğu, 1959 yılında yerli sanayiin muh
taç bulunduğu ham ve yardımcı maddelerle yedek ^parçaların tamamen karşılanabileceği, 'binnetice 
istihsal hacminin daha fazla artacağı göz önünde tutularak; Hükümetçe 1959 yılı tahmin hesabında, 
içinde bulunduğumuz yılm muhtemel tahsilatının 1957 tahsilâtına nazaran ifade ettiği artış nispe
tinin aynen devam edeceği kanaatinden hareket olunmasında isafoet mevcuttur. 

Ancak, bütçenin tanzimi sırasında, elde mevcut 8 aylık tahsilat rakamlarının seyri, sene donuna 
kadar Ibu kaynaktan 457 milyon liralı'k gelir sağlanacağı 'gösterdiği ve hu miktar da 1957 tah
silâtına nazaran % 28 nispetinde 'bir fazlalık ifade ettiği için, Hükümet 1959 tahmininin tesbi-
tinde bu nispeti esas tutmuştur. 

Halhu'ki mütaakıp aylarda yapılan tahsilata ait rakamlar, dâhilde alman îstihsal Vergisinden 
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sene »onuna kadar 440 milyon lira civarında gelir sağlanabileceğini göstermekte olduğundan, 1959 
tahmininin buna göre revizyona tâbi tutulması gerekme'ktedir. 

Milyon 
Lira 

440 1958 malî yılının muhtemel tahsilatı 
100 440 milyon liranın 1957 tahsilatı (357 milyon lira) dan fazlalığının nispeti % 26 dır. Aynı 

artış nispetinin 1959 da da devam edeceği kabul edilerek: 1958 tahsilat rakamına eklenen 
miktar 

540 (Yekûn) 1959 malî yılı tahminî1 

Yukanki tahminî hesap, 1959 malî yılında, dâhilde alman İstihsal Vergisinden 540 milyon lira
lık gelir sağlanabileceğini gösterdiğinden Hükümet teklifi 'olan 580 milyon liranın, 40 milyon lira 
noksaniyle, 540 milyon liraya indirilmesini tasviplerinize arz ederiz. 

Akar yakıtlardan alınan İstihsal Vergisi: (Fasıl: 18 - Madde: 13) 

Akar yakıt İstihsal Vergisinin 1957 tahmini 130 milyon lira olduğu halde fiilî tahsisatın 135.6 
milyon lirayı bulduğu malûmdur. İçinde bulunduğumuz yılın (Mart - Aralık) 10 aylık devresi 
zarfında ise 90 milyon lira tahsil edilmiştir. 1957 yılının aynı devresi içinde yapılan tahsisatın 109 
milyon lira olduğu göz önünde tutulursa, 1958 yılında Akar Yakıt istihsal Vergisinin biraz düşük 
bir seyir takibettiği neticesine varılır. 

Tahsilat seyrinde müşahede olunan bu düşüldüğün mezkûr devre zarfında akar yakıt ithalâtı
nın bir evvelki yıla nazaran noksanlık arz etmesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Filhakika, 1957 yılının 11 avlık devresi zarfında 135.6 milyon lira kıymetinde akar yakıt ithal 
edilmiş olduğu halde, 1958 yılının aynı devresi içindeki akar yakıt ithalâtının tutarı 105 milyon 
lira bulunmaktadır. 

İthalât rakamlarındaki bu azalmanın dahilî sarfiyat ve istihlâkin de azaldığı mânasına gelmi-
yeceğine, ithalâtla istihlâk arasında beliren farkın stoklarla karşılandığına şüphe yoktur. Nitekim 
aşağıdaki tablo memleketimizde akar yakıt sarfiyatının her yıl artmakta olduğunu açıkça göster
mektedir : 

Yular 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Akar yakıt istihlâki 
(Ton olarak) 

441 300 
564 500 
750 400 
861 570 
957 168 

1 064 160 
1 074 655 
1 209 967 

1959 malî yılında ithalât imkânlarının genişliyeceği ve zaruri bir ihtiyaç maddesi olan akar ya-
kıtın, memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak miktarda ithal edileceği düşünülerek, ve petrol ithalâtı ile 
uğşaran şirketlerden alman ithalât tahminleri de nazara alınarak Hükümetçe 1959 yılı için teklif 
olunan 150 milyon lira tarafımızdan da uygun bulunmuştur. 
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Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Fasıl: 19 Madde 11) 

Hizmet Vergileri adiyle banka ve sigorta muamelelerinden alman Gider Vergisinin 1958 tahmini 
145 milyon lira olarak tesbit olunmuştu. Malî yılın (Mart - Aralık) 10 aylık devresi zarfında ya
pılan tahsilat 118 milyon lirayı bulmuş ve sene sonuna kadar bu kaynaktan 160 milyon lira civarın
da gelir sağlanabileceği anlaşılmıştır. 

1958 Ağustosunda Hükümetçe ittihaz olunan iktisadi ve malî tedbirlerin bu vergiye çeşitli yönler
den tesir icra ettiğine şüphe yoktur. 

Yeni primli kurlar dolayısiyle kıymet olarak 1959 yılı ithalât ve ihracat hacminin yükseleceği 
ve sağlanan dış kredilerin de inzimamiyle ithalât hacminin daha da genişliyeceği nazarı itibara alı
nır ve bunun ifade ettiği muamele hacmi tasavvur olunursa, önümüzdeki yılda banka muameleleri 
hacminin artacağı ve dolayısiyle vergi hasılatının 3'ükseleceği kolayca kabul edilebilir. 

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Bankalar Muamele Vergisi yıldan yıla muntazam bir 
tempo ile artmaktadır, 

Senesi 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Yıllık tahsilat 
miktarı 

(Milyon Lira) 

32.6 
45.6 
61.6 
95.1 

118.0 

Yukarda da işaret olunduğu üzere 1958 malî yılı tahsilatının 160 milyon lirayı bulabileceği anla
şılmaktadır. Bu miktar, 1957 tahsilatından % 35 nispetinde fazladır. Aynı artış nispetinin, yukar
da mâruz sebeplerle, önümüzdeki yılda da devam edeceği düşünülerek, 1959 malî yılı için Hükü
metçe teklif olunan 215 milyon lira tarafımızdan da uygun ve muvafık bulunmuştur. 

Nakliyat Vergisi (Fasıl : 19 Madde 12) 

Nakliyat Vergisinin 1957 malî yılı tahmini 45 milyon lira olduğu halde, fiilî tahsilat miktarı 
51.8 milyon lirayı bulmuş; aynı şekilde 1958 tahminini teşkil eden 60 milyon liraya mukabil 10 ay
lık devre zarfında 57 milyon lira tahsil olunmuçtur. 1958 malî yılı sonuna kadar ise tahsilatın 70 
milyon lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Bu miktar, bir evvelki yılın tahsilatı olan 51.8 milyon li
radan % 35 nispetinde fazla bulunmaktadır. Şüphesiz, 1958 tahsilatının bu seviyeyi bulmasında, Ha
ziran ayında bir kısım nakliye tarifelerinin yükseltilmiş olmasının tesiri olmuştur. Ancak, 1959 da, 
işbu tarife ayarlamasının tesiri tam yıllık olarak kendini göstereceği gibi, ithalât ve ihracat hac-
mındaki artışlar dolayısiyle, başta Demir ve Denizyolları olmak üzere başlıea nakliyat müessesele
rinin iş hacmi da yükselecektir. 

Yıllık tahsilatın seyri ve yukarda belirtilen âmillerin tesiri göz önünde bulundurularak, 1959 malî 
yılı için Hükümetçe teklif edilen 90 milyon liranın uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Gümrük Vergisi (Fasıl : 20) 

Gümrük Vergisinin 1958 tarihinin 200 milyon lira olarak tesbit edildiği malûmdur. 4 Ağustos 
kararları üzerine, vergi matrahının primli kurlar üzerinden hesaplanması dolayısiyle, tahsilat sey
rinde bir gelişme görülmeye başlanmış ve 1958 yılının (Mart - Aralık) 10 aylık devresi zarfında 
178 milyon liralık gelir sağlanmıştır. 

Ancak, Hazine hissesinin kaldırılmasına intizaren ithalâtçılar mezkûr hisseye tâbi mallarını 
gümrüklerden çekmedikleri için, para operasyonunun, bu verginin (Ağustos-Aralık) ithalâtı üzerin-



— 501 — 
deki tesiri pek fazla olmamıştır. Ancak, malî yılın son iki ayını teşkil eden Ocak ve Şubat ayla
rında tahsilatın ehemmiyetli bir miktara yükseleceği tabiîdir. 

Bilindiği üzere, 1959 malî yılı içinde vukululacak ithalâtımız 1958/1959 mevsimi zarfında ya
pılacak ihracatımızdan elde edilecek 300 milyon dolar civarındaki rantremiz ile 359 milyon do
lar tutarındaki dış yardımlarla karşılanacaktır. 

Ancak, ceman 659 milyon dolara yükselen dış iştira gücümüze karşılık (İhracat kampanyamızın 
mevsimlik hususiyeti, ithalât kotalarının ilânından sonra T. C. Merkez Bankasını talepname ve

rilmesi, akreditif açılması, ve sair zamana bağlı muameleler gözönünde tutularak) 1959 malî yılı 
zarfında fiilen tahakkuk edebilecek ithalâtımızın 531 milyon dolar civarında olacağı tahmin edil
mektedir. 

1959 malî yılı ithalât hacvmını ifade eden 531 milyon doların primli kurlar üzerinden tu
tarı olan 4 milyon 783 milyon lira esas tutulmak ve neticesi alınmış yıllara ait Güm
rük Vergisi ensidansı ile diğer unsurlar nazarı itibara alınmak suretiyle, 1959 Gümrük Vergici 
tahminî olarak hesaplanan 700 milyon lira "realitelere uygun, ihtiyatlı ve isabetli bulunmuştur. 

Şeker İstihlâk Vergisi (Fasıl : 21) 

1958 malî yılma ait Şeker istihlâk Vergisi tahmininin 250 milyon lira olarak tesbit edildiği ma
lûmdur. Mezkûr yılın (Mart - Aralık) 10 aylık devresi zarfında bunun 142 milyon lirası fiilen 
tahsil edilmiştir. Ancak, Şeker Şirketi, bu devre zarfında satılan şekerler dolayısiyle 224 milyon 
lira İstihlâk Vergisi tahsil etmiş bulunmaktadır. Fakat, bu miktarın henüz 82 milyon lirası Hazineye 
yatırılmamış olduğu için 10 aylık tahsilat rakamlarında sadece 142 milyon lira yer almıştır. Şeker 
Şirketinin fiilen tahsil ettiği miktar Hazineye yatırılmca tahsilat rakamlarının da 224 milyon liraya 
yükseleceği tabiîdir, 

Şeker satışlarının seyri göz önünde tutularak sene sonuna kadar Şeker istihlâk Vergisi tahsilatının 
270 milyon lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, gerek şeker istihsali, gerekse memleket dâhilinde istihlâk olunan şeker miktarı her 
sene muntazaman artmaktadır. Filhakika, son 4 yıla ait şeker satışlarını gösteren aşağıdaki tablodan 
bu husus açıkça anlaşılmaktadır. 

Satılan şeker miktarı 
(Ton olarak) 

Senesi Kristal Küb Yekûn 

1955 149 848 52 732 202 580 
1956 199 721 45 442 245 163 
1957 212 556 > 54 647 267 203 
1958 237 828 65 076 302 904 

Aynı şekilde, Şeker istihlâk Vergisi hasılatı da her sene biraz daha yükselmektedir. Şeker is
tihsal ve istihlâkinde görülen yıllık gelişme esas tutulmak suretiyle, Hükümetçe 1959 malî yılında 
Şeker istihlâk Vergisinden sağlanacağı tahmin olunan 300 milyon lira tarafımızdan da uygun bulun
muştur. 

Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi (Fasıl : 22) 

1959 malî yıh Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasına bağlı (B) cetvelinin 22 nci faslına «Te
kel maddelerinden alman Savunma Vergisi» tahmini olarak 348 milyon lira konulmuştur. Bu ver
giye ait gerekçede de belirtildiği üzere, bu miktarın 342 315 980 lirasının Tekel maddelerinin 
1958 malî yılı zarfındaki satışlarından ve mütebaki 5 684 020 lirasının ise 1958 satışlarından mü
tevellit varidat, fazlasından tahassul edeceği tahmin olunmuştur, 
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Bilindiği üzere, İnhisarlar Umum Müdürlüğü varidat bütçesinde yer almış bulunan 342 315 980 

lira, Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) cetveline aynen nakledilmiş ve buna yukarda 
sözü geçen 5 - 6 milyon lira ilâve olunmuştur. 

Damga Resmi (Fasıl : 24 madde : 12) 

Damga Resminden 1957 yılında 154 milyon lira tahsil olunmuştur. 1958 malî yılının 10 aylık 
devresi zarfında tahsil edilen Damga Resmi yekûnu ise 146 milyon lirayı bulmuş ve sene sonu
na kadar tahsilatın 180 milyon lirayı bulacağı anlaşılmıştır. Bu miktar bir evvelki yılın tahsilâ
tına nazaran % 16,8' nispetinde 26 milyon lira fazladır. 

Memur ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılacak zamlar ve 1959 ithalât kıymetinin yüksel
mesinin bununla ilgili muamelâta yapacağı tesir gibi 1959 yınında neticesini gösterecek yeni un
surlar ve verginin normal artış seyri nazarı itibara alınarak, Hükümetçe bu kaynaktan sağlanaca-v 

ğı hesaplanan 215 milyon lira tarafımızdan uygun bulunmuştur. 

Trafik Resmi (Fasıl : 24 Madde 16) 

Bilindiği üzere, 1957 yılında bu resimden yapılan tahsilat miktarı 10.6 milyonu bulmuş ve J958 
tahmini ise 16 milyon lira olarak tesbit edilmişti. • 

Bütçenin Yüksek Meclise takdimi sırasında elde mevcut 8 aylık tahsilat rakamları, yıl sonuna 
kadar bu kaynaktan 16 milyon lira- civarında bir hâsıla sağlanacağını gösterdiğinden, 1959 malî 
yılı için Hükümet teklifi de yine aynı miktar üzerinden tesbit olunmuştur. 

Halbuki, 1958 malî yılının (Mart - Aralık) 10 aylık devresi içinde 15.3 milyon lira tahsil edil
miş ve yıl sonunda tahsilatın 17 milyon liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

Bütçenin Yüksek Meclise tevdiini takibeden Aralık ve Ocak aylarına ait tahsilatın seyri, yıllık 
tahsilatın 17 milyon lirayı bulabileceğini gösterdiğine göre, 1959 tahmininin de 1 milyon lira artırı
larak 17 milyon liraya iblâğı uygun -olacaktır. 

Mahkeme hardan (Fasıl : 25 Madde 12) 

Mahkeme harçlarının 1959 malî yılı gelir tahmini olarak içinde bulunduğumuz yıla ait 8 aylık 
tahsilat seyri esas tutulmak suretiyle, Hükümetçe 33 milyon lira teklif edilmiştir. 

* Ancak, bütçenin tevdiini takibeden aylara ait tahsilat rakamları, bu kaynaktan yıl sonuna ka
dar 33 - 34 milyon lira gelir sağlanabileceğini göstermektedir. Bu miktar, 1957 tahsilatı olan 29.9 
milyon liradan 3 - 4 milyon lira fazla bulunmaktadır. 

Son aylarda tahsilat seyrinde müşahede olunan gelişme muvacehesinde, Hükümet teklifinin 2 
milyon lira artırılmak suretiyle 35 milyon, liraya çıkarılmasını tasviplerinize arz eyleriz. 

Trafik harçları (Fasıl : 25 Madde 16) 

Nakil vasıtalarının kayıt ve tescilinden ve sürücülere verilecek ehliyetnamelerden alınmakta 
olan Trafik Harcından, kanunun ilk tatbik yılı olan 1956 senesinde 60 bin liralık gelir sağlanmıştır. 
Fakat mütaakıp yılda tahsilat 2 bin lira civarında kalmış ve 1958 yılında, kanun Türkiye'nin her 
tarafına teşmil edildiği için sağlanacak gelirin bundan bir miktar fazla olacağı anlaşılmıştır. 

1959 yılında Trafik Harcının ancak yeni vasıtalarla, yeniden verilecek ehliyetnamelerden alına
cağı göz önünde tutularak, Hükümetçe 1958 tahminî tahsilatının aynı olmak üzere, 30 bin lira tek
lif edilmiştir. 

Ancak, 10 aylık tahsilatın seyrine göre 1958 tahsilatının 10 bin lirayı bulacağı anlaşıldığından, 
1959 tahmininin de, 20 bin lira tenzil edilerek. ] 0 bin liraya indirilmesi uygun olacaktır. 



Tekel İdaresi safi hasılatı (Fasıl : 26 Madde 15) 
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1959 malî. yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasına bağlı B cetvelinin 26 ncı faslının 15 nci 
maddesine «Tekel İdaresi safi hasılatı» tahminî olarak 423 475 000 lira konulduğu malûmdur. Bu 
gelire ait gerekçede de açıklandığı üzere, bu miktarın 419 616 537 lirasının tekel maddelerinin ] 958 
malî yılı zarfındaki satışlarından ve mütebaki 3 858 463 lirasının da 1958 satışlarından mütevellit 
varidat fazlasından tahassul edeceği tahmin olunmuştur. 

Millî Piyango Varidatı (Fasıl : 26 - Madde 17) 

Millî Piyango İdaresinden alman ilk tahminlere göre, Millî Piyango varidatı olarak varidat büt
çesine 25 milyon lira konulmuştur. Ancak, mezkûr idarenin bilâhara düzenlenen bilançosuna naza
ran, 1959 malî yılında Hazineye ödenecek varidatın 27 250 000 lira olduğu anlaşıldığına göre, bu 
fasla evvelce konulmuş bulunan gelir tahmininin de 2 250 000 lira artırılarak, 27 250 000 liraya 
iblâğı gerekmektedir. , 

Petrolden Devlet Hissesi (Fasıl : 27 - Madde 14) 

1958 malî yılında bu gelirden sağlanacak varidat 2,2 milyon lira tahmin edildiği halde, 10 ay
lık devre zarfında yapılan tahsilat 2,9 milyon liraya bulmuş ve sene sonuna kadar tahsilatın 3 mil
yonu geçeceği anlaşılmıştır. 

Tahsilatın seyri ve memleket dahilindeki ham petrol istihsalinde vâki artış muvacehesinde, bu 
gelire ait 1959 tahmininin 3 milyon liraya iblâğının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi (Fasıl : 27 - mad-

6933 sayılı Kanun gereğince 1 . I I I . 1957 tarihinden itibaren bir kısım ithal maddelerinden 
Hazine Hissesi alınmakta olduğu malûmdur. Bu hisseden 1957 yılında 319,5 milyon lira tahsil 
edilmiş ve 1958 yılı için de bütçe tahmini olarak 350 milyon lira konulmuştur. 

Hükümetçe 28 . XI . 1958 tarihinde Yüksek Meclise sunulan «bir kısım ithal eşyalarından 
alınmakta olan Hazine Hissesinin kaldırılması hakkındaki kanun lâyihası» ile akar yakıt dışında 
kalan maddelerden Hazine Hissesi alınmaması teklif edildiği için, bu fasla ait 1959 tahmini, sadece 
akar yakıtların ödiyeceği hisse nazarı itibara alınarak 100 milyon olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümet teklifi Yüksek Meclisçe de aynen kabul edilerek kanunlaştığı için, 27 . XII . 1958 
tarihinden itibaren, sadece ithal edilen akar yakıtlardan Hazine Hissesi alınmaktadır. Akar ya
kıt ithalâtının nevileri itibariyle miktarı esas tutularak yapılan hesaplar Hükümetçe teklif edilen 
100 milyon liranın isabetli olduğunu göstermektedir. 

Ancak, 27 . XII . 1958 tarihinden önce gümrükten çekilen bir kısım eşya ve malzemeye ait 
Hazine Hissesi tecil olunmuştur. Bunların verilen süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Kayıtlar 
üzerinde yapılan tetkiklere göre, 1959 malî yılı içinde ödenecek müeccel Hazine Hissesi miktarı 

^40 milyon lirayı bulmaktadır. Vâde tarihinde bunların tahsili halinde yine bu fasla irat kaydo
lunacakları tabiîdir. Bu sebeple, Hazine Hissesine ait 1959 tahmininin, 40 milyon lira ilâve edi
lerek, 140 milyon liraya çıkarılması lüzumlu görülmüştür. 

Kiralar (Fasıl : 29 Madde 14) 

Kiralardan yapılan tahsilat 1958 malî yılının 10 aylık devresi zarfında 3.8 milyon lirayı bui 
muş ve sene sonuna kadar 5 milyon liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

Mütaakıp yılda da aynı miktar gelir sağlanabileceğine göre 1959 malî yılı teklifinin, 1 milyon 
Ura artırılarak» 5 milyon liraya çıkarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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Tâvizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar (Fa sil : 33) 
3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk borçları ile ilgili olarak Türkiye Cum

huriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler için, 1959 yılı Maliye masraf bütçesinin 422 nci 
faslına 34.3 milyon liralık tahsisat konulduğu malûdur. Bu miktar 1958 bütçesinde yer alan öde
nekten 10 milyon lira fazla bulunmaktadır. 

Aralık ayı sonu itibariyle yapılan hesaplara göre, Haizinenin taviz ve ikrazlardan 60 milyon 
lira civarında alacağı mevcuttur. 

1959 yılında, Ziraat Bankasınca Hazineye devredilecek yeni alacakların inzımamiyle bu miktar. 
90 milyon lirayı bulacaktır. 

Bu fasıldan 1958 yılı sonuna kadar 25 milyon lira civarında tahsilat yapılacağı ve 1959 yılında 
tahsili gereken Hazine matlubatmm içinde bulunduğumuz yıla nazaran daha fazla olacağı göz 
önünde tutularak, bu fasla ait 1959 tahmininin, 5 milyon lira artırılmak suretiyle, 30 milyon lira 
olarak tesbitinin uygun düşeceği kanaat ve neticesine varılmıştır. 

Zam ve tenzil tekliflerimizin hulâsası 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11, 

G e l i r i n n e v ' i 

Gelir Vergisi 
Hayvanlar Vergisi 
Dâhilde alman İstihsal Vergisi 
Trafik Resmi 
Mahkeme harçları 
Trafik harçları 
Millî Piyango 
Petrolden Devlet hissesi 
Hazine hissesi 
Kiralar 
Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar 

•; •••• :i •"' •„ - \ -,' ' : ; "' ^ " ' i . . ' • ; ' » 

Yekûn 

Net ilâve 

T e k l i 
Zam miktarı 

Lira 

1 000 000 
— 

1 000 000 
2 000 000 

—. 
2 250 000 

600 000 
40 000 000 
1 000 000 
5 000 000 

52 850 000 

12 830 000 

f e d i l e n 
Tenzil miktarı 

Lira 

30 000 000 
, ™ 

40 000 000 
--, 
._... 

20 000 

. , „ . 

- „ , 

. . „ . . 

70 020 000 
(*) 30 000 000 

40 020 000 

Not : (*) İlgili faslında izah edilmiş olduğu gibi, bu miktar aynı zamanda ait bulunduğu mas 
raf bütçesinden de indirileceği için, yukarıki cetvele hakiki mânasını vermek maksadiyle bu ameliye 
yapılmıştır. Böylece» 1959 malî yılı Varidat bütçesi yekûnu (Hesap şekli aşağıda gösteridiği üzere) 
5 980 630 000 lira olacaktır. 

Hükümetin teklifi 
Varidat ve masraf bütçelerinde!» 
tenzil edilecek miktar 

Net ilâve 

997 800 000 

30 000 000 

5 967 800 000 
12 830 000 

Teklif ettiğimi?; varidat yekûnu 5 980 630 000 
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Raporumuza nihayet verirken geçen sene encümenimizde ifade edilmiş olup gelirlerimizle ilgi

li kanunlarda tekâmülün teminini istihdaf eden temennilerimizin birçoklarının kanun teklifleri 
olarak Maliye Vekâleti tarafından Büyük Millet Meclisine tevdi edilmiş olduğunu memnuniyetle 
kaydederiz. 

Bu suretle tevdi edilmiş olan teklifler şunlardır : 
1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun tamamen tadilini derpiş eden lâyiha, 
2. Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi

hası, 
3. Vergi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası. 

Muhasiplik meslekinin teşkilâtlandırılması maksadını güden «Serbest hesap mütehassısları» ka
nunu lâyihasının da Meclis encümenlerinde olduğunu burada belirtmek isteriz. 

Yüksek malûmları olduğu gibi, bütçemiz âmme masraflarının büyük mikyasta tazyiki altın
dadır. Âmme hizmetlerinin gittikçe genişlemesi ve bu hizmetlerin muasır icaplara göre daha iyi 
yürütülmesi bugün artık kaçınılmaz bir hal almış bulunmaktadır. Mevcut gelirlerimiz muasır 
Devlet karakterine uygun bir hizmet anlayışını tatmin etmekten uzaktır. 

Bunun için yeni yeni kaynaklara başvurulması artık bir zaruret halini almıştır. Bu arada büyük 
zirai kazançların Gelir Vergisi içine alınması, maarif ve sıhhat işlerimiz için yeni tertiplere gidil
mesi ilk akla gelen mevzulardır. 

1959 varidat bütçesine ait tetkikler tamamlanırken bu hususların Yüksek Encümenimizce mü
talâa edilerek prensip kararlarına varılmasını çok yerinde buluruz. 

Bütün mütalâalarımızla 1959 yılı varidat bütçesini encümenimizin tasvip ve kabulüne arz ede
riz. 

Antalya Mebusu Afyon K. Mebusu Balıkesir Mebusu istanbul Mebusu 
Kenan Akmantar Necati Topcuoğlu M. Halûk Timurtaş İbrahim Sevel 

İstanbul Mebusu Van Mebusu Ankara Mebusu 
Necmi N. Yücel Ferid Melen llyas Seçkin 

(Tetkikte bulunamadı.) (Tetkikte bulunamadı.) 

• 
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M. 

1 

< 

Varidatın nev'i 

1 - Vergiler 

Varidat Bütçesi 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
L i ra 

1959 yılı 
Hükümetçe 

tahmin edilen 1 
Lira 

için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

A) trat ve servet vergileri 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Gelir Vergisi 

Kurumlar » 

Binalardan alman Savuşma 
Vergisi 

Hayvanlar Vergisi 

Veraset ve întikal Vergisi 

Hususi Otomobil Vergisi 

Mülga irat ve servet vergileri 
3xtıkları 

Fasıllar yekûnu 

1150000000 

145000000 

15000 000 

31000000 

35 000 000 

10000000 

5000000 

1391000 000 

1500 000000 

160 000 000 

17000 000 

32 000000 

15000 000 

10000000 

2000000 

1736000000 

1470 000000 

160 000000 

17000 000 

33 000 000 

15000 000 

10000000 

2000 000 

1707 000 000 

B) Gider vergileri, Gümrük 
Vergisif îstilılâk Vergisi 

18 İstihsal Vergisi 
11 ithalde alınan istihsal Verdisi 210000 000 780 000000 780 000 000 
12 Dâhilde alınan İstihsal Vergisi 470 000 000 580 000 000 540 000 000 
13 Akar yakıtlardan alınan İstih

sal Vergisi 145 000 000 150 000 000 150 000 000 

Fasıl yekûnu 825000000 1510000000 1470 000000 

19 Hizmet Vergileri 
11 Banka ve Sigorta muameleleri 

Vergisi 145000 000 215 000 000 215 000 000 
12 Nakliyat Vergisi . 60000 000 90000 000 90 000000 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

13 PTT Hizmetleri Vergisi 15 000 000 18 000 000 18 000 000 

Fasıl yekûnu 220 000000 323000000 323000000 

Gümrük Vergisi « 200 000000 700000000 700000000 

Şeker İstihlâk Vergisi 250000000 * 300 000 000 300000000 

Tekel maddelerinden alınan 
Savunma Vergisi 25&450 300 348 000000 348 000009 
Mülga Vasıtalı Vergiler artık
ları 10000000 5000000 5000000 

C) Diğer Vergiler varidatı 
(Resim ve harçlar) 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

Kesimler 
Sefineler Vergisi 
Damga Resmi 
rj ayyare Resmi 
Gümrüklerde kullanılan kant
lara yapıştırılan Savunma Pu
lu 
Hayvan sağlık zabıta Resmi 
Trafik resimleri 

500 000 
175 000 000 

6500000 

400 000 
50000 

16 000 000 

500 000 
215 000000 

9000 000 

.400 000 
40 000 

16 000 000 

500 000 
215000 000 

9 000 000 

400000 
40000 

17000 000 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

Fasıl yekûnu 

Harçlar 
Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve kançılarya harç
ları 
Diğer harçlar 
Trafik harçları 

Fasıl yekûnu 
• 

Birinci kısım yekunu « 

198450000 

72 000 000 
32 000 000 
10000000 

3500000 
2 000 000 

100 000 

119600000 

3472 500 300 

240940000 

80 000000 
33 000000 
10 000 000 

5000 000 
2 000 000 

30 000 

130030000 

5 292 970 000 

241940000 

72 000 000 
35 000 000 
10 000 000 

5 000000 
2000 000 

10 000 

132 010 000 

5 226 950000 
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F. M. Varidatın nev'i 

Varidat Bütçesi 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

/ / - Devletçe idare 
edilen kurumlar hası
latı ve Devlet payları 

26 Devletçe îdare edilen kurum-
lar hasılatı 

11 Darphane ve Damga Basımevi 250 000 400 000 400000 
12 Resmî basımevleri 300000 300 000 300 000 
13 Resmî okullar 200 000 300 000 300 000 
14 Diğer kurumlar 3 000 000 2 500 000 2 500 000 
15 Tekel idaresi safi hasılatı • 359 427 100 423 475 000 423 475 000 
16 Radyo varidatı 11000 000 12 000000 12 000 000 
17 Millî Piyango varidatı 21600 000 25 000 000 27 250 000 

27 
11 

0 

13 
14 
15 
16 
17 

Fasıl yekûnu 

Devlet payları 
Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 
Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alınacak 
Petroldan Devlet hakkı 
Petroldan Devlet hissesi 
Madenlerden Devlet hakkı 
Oyun kâğıdı varidatı 
Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alırıa-
cak Hazine hissesi 

Fasıl yekûnu 

395 777100 

1000 000 

100 000 000 
1450 000 
2 200 000 
7 000 000 
1 500 000 

350 000 000 

463150000 

463 975 000 

1000 000 

0 
1800 000 
2 400 000 
8 000 000 
1500 000 

100 000 000 

114700000 

466225000 

1000 000 

0 
1800 000 
3 000 000 
8 000 000 
1500 000 

140 000000 

155 300000 

28 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 

11 Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban. 
kasından alman 125000 125 000 125 000 

12 Teftiş mukabili şirketlerden 
alman 100000 80000 80 000 

Fasıl yekûnu 225000 205000 205000 

ikinci kısım yekûnu 859 152100 578 880 000 621730 000 



Varidat Bütçesi — 509 — 

F. M. Varidatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

29 

/ / / - Devlet emvali 
varidatı 

Gayrimenkullerden alman 
11 Peşin para ile satılan gayri-

12 

13 
14 
15 
16 

30 

31 
11 

12 

32 

menkul satış bedeli 
Taksitle satılan gayri ine nkul 
satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 
Gümrük ardiye ücreti 

Fasıl yekûnu 

Menkul mallar satış bedeli 

Menkul kıymetler varidatı 
Hazine portföyü ve iştirakleri 
varidatı 
Faizler 

Fasıl yekûnu 

Kıymetli kâğıtlar 

Üçüncü kısım yekûnu 

15 000 000 

1000 000 
1 000 000 
4 000 000 

800 000 
50 000 

21850 000 

15 000 000 

9 300 000 
9 000 000 

18 300 000 

750 000 

55 900 000 

10 000 000 

1 250 000 
900 000 

4 000000 
1 000 000 

50 000 

17 200 000 

8 000 000 

16 000 000 
7 000 000 

23 000 000 

750 000 

48 950 000 

10 000 000 

1 250 000 
900 000 

5 000 000 
1 000 000 

50 000 

18 200 000 

8 000 000 

16 000 000 
7 000 000 

23 000 000 

750 000 

49 950 000 

IV - Çeşitli varidat ve 
cezalar 

33 Tavizlerden ve ikrazlardan ge
ri almanlar 25 009 000 25 000 000 30 000 00Q 



510 — Varidat Bütçesi 

M. 

11 
12 
13 

Varidatın nev'i 

Cezalar 
Pata cezaları 
Yergi ve zam cezalan. 
Trafik cezaları 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik varidat 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 500 000 
15 000 000 

500000 

23 000000 

40 000 000 

88 000 000 

3 472 500 300 

859 152 100 

55 900 000 

88000000 

1959 y 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
LİT'a 

8 500 000 
18 000000 

500 000 

27000000 

25 000000 

77 000000 

5 292 970 000 

578 880 000 

48 950 000 

77 000000 

ılı için 
Encümence 

tahmin, edilen 
Lira 

8 500000 
18 000 000 

500 000 

27 000 000 

25000 000 

' 82 000 000 

5 226 950000 

621730 000 

49 950 000 

82 000 000 

UMUMt YEKÛN 4475552 400 5 997800000 5980630 000 



D - Cetveli 
Bütçe kanunu : Madde - 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 



— D/2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. 

1 Kalorifer ve su tesisatı teknisi-
siyeni 

1 Vantilâsyon makinisti 
2 Marangoz 

» 
» yardımcısı 

Kaloriferci 
» 

Elektrikçi (Ehliyetli) 
» » 

Telefoncu 
3 Şoför 

Motosikletçi ve tevzi memuru 
Bahçıvan (Mütehassıs) 

» 
» 

Laborant 
» 

4 Fransızca ve ingilizce müter
cimi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Muhasebe Müdürlüğü dakti
losu 
Daire Müdürlüğü daktilosu 
Umumi Kâtipliğe bağlı dakti
lolar 

5 Memur (Bütçe Encümeninde) 
Muhasebe Müdürlüğü puan-
törü 
Muhasebe Müdürlüğü tasnif-
memura 
Muhasebe Müdürlüğü mahzen 
memuru 

550 
350 
350 
350 
225 
300 
250 
550 
400 
300 
475 
350 
300 
300 
475 
300 
250 
475 
350 

Memuriyetin nev'i Aded 

1 625 
1 550 

2 350 
1 350 

10 350 

1 475 

1 475 

1 400 

1 350 

Muhasebe Müdürlüğü memuru 1 
Memur (Kitaplık Müdürlü
ğünde) 1 
Memur (Daire Müdürlüğün
de) 1 
Müracaat memuru 1 
Teşrifat » 5 
Yönetim » 1 

» » yardımcısı 1 
» » » 3 

Arşiv tasnifçisi I. 
Mukayyit 3 
Tamirat memuru 1 
Hademe 23 

» 24 
» 21 
» 4 

Konut hademesi 1 
» bekçisi 1 

Gece » 2 
Sığmak koruyucusu 1 
Sürekli amele 9 
Tevzi memuru 2 
Çamaşırcı 2 

Matbaa Müdürlüğü hizmetlileri 

Dizme makinaları bakım uz
manı 1 
Dizme makinaları bakım uz
manı yardımcısı I 
Başmakinist 1 

» yardımcısı 1 
Makinist 5 

» 1 
» yardımcısı 2 



Memuriyetin nev'i 
— D/3 

Aded Ücret G. 

Makina bakım ustası 
Baştertipçi 

» yardımcısı 
Birinci sınıf operatör 
İkinci » » 
Operatör yardımcısı 
Tertipçi 

» 
» yardımcısı 

Metal eriticisi 
Başciltçi 

'» yardımcısı 
Ciltçi 

» 
» yardımcısı 
» » 

Elektrikçi (Ehliyetli) 
Musahhih Yardımcısı (memur) 
Ambar Memuru ve Kâtip 
Gece bekçisi 
Kâğıt ve forma taşıyıcısı 

ı y & i,: & y <* i.-, • 

Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlileri 

Döşeme marangozu (Atelye şefi) 
» » 

Marangoz 

Dülger 
» 

Kurşuncu, dökümcü 
» yardımcısı, silici 

Tenekeci 
» 

Demirci 
Çilingir 
Döşemeci 

1 
1 
1 
11 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 

leri 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

550 
550 
475 
475 
400 
300 
400 
350 
250 
200 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
475 
350 
350 
250 
200 

350 
250 
300 
250 
300 
250 
350 
300 
250 
250 
225 
300 
200 
300 
250 
225 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Boyacı 

Sıvacı 
Cilâcı 

» yamağı 
Saatçi 
Kaloriferci 
Motoreu 
Elektrikçi (Ehliyetli) 

Avizeci 
» yamağı 

Telefoncu ve santral memuru 
Telefoncu 

» 
Su yolcusu 

3 Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
Ahçı 

4 Daktilo 
5 Koruma memuru ve ayniyat 

mutemedi 
Yapı malzemesi ambarcısı 

6 Kapıcı 

Hademe 
» 

Yangın söndürme erbaşı 
» » » 
» » eri 
» » » 

Başbekçi 
Bekçi 

» 
Sürekli amele • 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
16 
1 
1 

5 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
13 
3 
23 
37 
15 

350 
300 
250 
250 
250 
200 
250 
300 
250 
475 
300 
350 
250 
200 
300 
250 
225 
250 
400 
225 
175 
250 
300 

250 
250 
175 
150 
,175 
150 
250 
225 
200 
175 
225 
200 
175 
150 



% 

ıc o o 10 m o o 
C l LO IO t * t - O O 
» O lO -<J< rt* O ^ 

O O O 
O IO O 
^ co co 

O O O O l O O l O O 
O O l O t O < M O t ~ L O 
« < N ( M N N ( N H H 

O IO 
IO <M 
CO (M 

O 
O 
co 

IO 
(M 
İM 

O 
O 
(M 

O 
O 
(M 

O 
lO 
T—i 

O 
o OJ 

IO 
t~ rH 

o 
o N 

IO 
t -
r-t 

r-l t-4 rH rH. rH r H ? H ı H r H C Q r H r H O t ~ « £ > C O rH rH O rH rH N H M N H N 

.S 
"o* 

• •3 

« A 

HH 

o 

O» 

r*5 

-? ö 
e 3 <U 

GG E-ı 

I 
B 
t-l 
C3 

B 

n3 

1 
«1 

<c3 

*P 
.3 g 
a P* 
fi W 

co 

>Î50 

B 
p s 

A * 
:p" 
o 

:3 
o 
B 

T 3 r-t 

Jg 
COl 

l—H 

P 
fi 

dı
m

c:
 

c3 
>» 
S J 

O 

o 

OM 
c3 

a 
CttC» 

lO O O O O t> o ıo m m 
Tj ı Ttı CO CO <N 

O O O i O O l f t O ı O O 
l û LO LO (M O t » W ^ O 
M CO N ( N N ri H H CO 

O O O IO O 
O O IO (M O 
«tf CO <M <M (M 

O 
O 

O O O O 
o m o u? 
* * CO co CM 

o 
o o to o o 

I f l (M O IO 
(M (M <N rH 

r H ı H r H r H r H H r t H H H N M H H rH <N <M rH rH ı H CO Tt< T * CM rH CNJ <M rH <N 

e p 

a 
a s 
( U 

« H 

C 
O 

«rH 

'ttJ 
EH 

co 
c3 
GO 
P' 

• l - l 

a «3 

îr* 

m
ob

 

o -(-3 

O 

be
r 

u o 
fi 

r-H " t * 

•c 
44 * 
ı—I 
fi 

S ı 
c3 

O S M 
be S » 

a» 2 
% fi £ 

o 
t i 
O) 

«M 
• I—I 
Sn 
O 

A A * 

".S o u 
'a 
c3 

c3 
C 

a 
s > 
>> o3 
O e3 Ş» fi t/2 <1 

A A A 

p 

a 
a 

•r-a 
c3 
rH 

O 

p. 
c3 

•O A A A 
O 

•6 > 
d "rH 
ar» r ö 
c3 cj 

fi fi 

A A A 

eo 



G. Memuriyetin nev'i 

Mekanograf 
> 

Daire Müdürü 
Tasnifçi 

Kitaplık memuru 
Santral » 

6 Başodacı 

Aded 

11 
9 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 

~ Uj 

Ücret 

250 
200 
300 
200 
175 
150 
250 
250 
225 

/o — 
G. Memuı 

Odacı 
» 
» 
» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Müvezzi 

» 
Hamal 

Aded 

1 
6 

20 
13 
1 
3 
1 
1 
5 

Ücret 

200 
150 
125 
100 
150 
175 
200 
175 
150 

Teknisiycn 
» 

Operatör 
Elektrikçi 
Usta 
Şoför 

» 
> 

Daktilo 
» 
» 
> 

Memur 

> 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 

» 
» 

Başhademe (Aynı zamanda 
Vekiller Heyetine bakar) 
Hademe 

> 
> 
» 

j 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 

1 
6 
7 

14 
7 

Başvekâlet 
550 
475 
400 
350 
250 
400 
300 
250 
350 
300 
225 
200 
300 
250 
225 
150 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

300 
200 
175 
150 
125 

1 
i 1 

6 

2 
6 

4 
6 

1 
2 

6 

Bekçi 
» 

Başvekâlet Kö§kü 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Kaloriferci 
Hademe 

> 

Atom Enerjisi Komisyonu 

Daktilo 
Hademe 

> 

Arşiv Umum Müdürlüğü 

Teknik fotoğrafçı 
Elektrikçi 
Başmücellit 
Mücellit 

» yardımcısı 
Hademe 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 

2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

175 
150 

150 
300 
200 
175 

250 
175 
150 

300 
175 
150 

400 
300 
300 
250 
200 
150 
150 



ü. Memuriyetin nev'i 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci ve tamirci 
Kaloriferci yamağı 

3 Şoför 
Ambarcı 

4 Daktilo 

— B/6 -
Şûrayı Devlet Reisliği 

Aded Ücret 

250 
200 
150 
300 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

G , 

5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
Dağıtıcı 

» 
» 

Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 
Asansörcü 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
10 
2 
1 

Ücret 

300 
175 
150 
125 
150 
100 
125 
100 
125 
125 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
1 TeknMyen 

Fotoğrafçı 
2 Kaloriferci ve onarımcı 

Elektrikçi 
Sanatkâr ve matbaa 'hizmıetlis 

» » » 
» » » 

3 Şoför 
4 Daktilo (İngilizce) 

» (Fransızca) 
» 

7 
6 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
6 
3 

625 
550 
450 
350 
300 
250 
350 
200 
250 
300 
250 
225 
250 
625 
625 
350 
300 

Daktilo 
5 Tasnif âmiri 

» » 
Doktor 
Şef 
Memur 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece »bekçisi 

Hamal 

3 
11 
16 
2 

22 
53 
80 
98 
70 
3 
1 

10 
26 
3 
2 
4 

250 
625 
475 
150 
350 
300 
250 
225 
200 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 

Diyanet İşleri Reisliği 

a 

4 

Bahçıvan 
Şoför 
Daktilo 

» 

MERKEZ 

1 
1 
1 
4 

150 
250 
200 
150 

Daktilo (Ecnebi dil bilen) 
5 Mizampajcı v<e musalhhih 

Doktor 
Musahhih 
Memur 

» 

1 
1 
1 
1 
2 
3 

250 
300 
150 
250 
225 
200 



G. Memuriyetin nev'i 

Memur 

» 
6 Dağıtıcı 

Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

VİLAYETLER 

2 Elektrikçi 
4 Daktilo 

Kuran öğretici 

- D/7-
Aded Ücret G. 

175 
300 
250 
175 
125 
125 
100 

1 250 
3 150 

16 150 

Memuriyetin nev'i 

Kuran öğretici 

6 Bekçi 
Haideme 

Dersiam 

İstanbul Cuma ve kürsü vaizleri. 

Aded 

25 
461 

A 
250 

5 
5 

21 
89 
4S 

r-t 

10 

Ücret 

125 
100 
125 
100 

Maaş 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

1 

2 

4 

5 
6. 

4 
6 
1 

2 

1 

2 

Fotoğrafçı 

Sanatkâr 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Doktor 
Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 

Daktilo 
Hademe 
Başpilot 
Râsıt 
Başmakinist 
Makinist 

MERKEZ 

Tapulama 

încealetler teknisiyeni 
Sanatkâr 

» 

» 
Pilot 
Mütehassıs kartograf 
Desin atör 
Sanatkâr 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

16 
4 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

175 
150 
200 
150 

J 100 
175 
150 
100 
150 
100 
100 
100 

175 
100 
625 
550 
400 
350 
550 
400 
250 
225 
200 
150 
625 
625 
550 
550 

! 

2 

4 

6 

3 
4 
6 

3 

4 

6 

Sanatkâr 
Kaloriferci 

Sanatkâr 
» 
» 

Daktilo 
•» 

Bekçi 
Jaloncu 
Hademe 
Dağıtıcı 
Hademe 

» 
» 

Tapu ve 

Şoför 
Daktilo 
Jaloncu 
Mübaşir 
Hademe 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 

Hademe 

VİLÂYETLER 

2 
3 

1 
1 
1 
2 

39 
2 
3 

211 
4 
1 

22 
22 
17 

Kadastro Yazma Heyeti 

Tapulama 

2 
9 

48 
1 

16 

5 
45 
36 
36 
72T 

475 
250 

200 
150 
100 
125 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

175 
100 
100 
100 
100 

200. 
175 
175 
150 
100 



— D/8 — 
Adliye Vekâleti 

h 

4 

1 
2 

4 

6 

2 

2 
3 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Mütercim 
» 

Teknisiyen 
Kaloriferci 
Sanatkâr işçi 
Şoför 

» 
» 

Bahçıvan 
Daktilo 

> 

> 
» 

> 
Santralci 

» yardımcısı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Dağıtıcı 

> 
Bekçi 
îşçi 
Usta 

Temyiz Reisliği 

Kaloriferci 
Şoför 
Bahçivan 
Sanatkâr igçi 
Doktor 
Santralci 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Aded ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

15 
22 
2 
3 
4 
2 

10 
1 

1 
2 
1 
1 

* 1 
1 
1 

20 
32 
2 

625 
400 
300 
250 
125 
400 
225 
175 
175 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
175 
150 
175 
125 
125 
100 
200 
150 
125 
125 
125 
350 

250 
300 
150 
125 
150 
175 
150 
125 
100 
125 

G. 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

5 

6 

1 
2 

Memuriyetin nev'i 

Adlî Tıp Müessesesi Reis 

Otopsi teknisiyeni 
> » yardımcısı 

Fotoğrafçı 
Teknisiyen 
Silâh ve mermi atış ve muaye
ne memuru 
Usta 
Kaloriferci 
Başlâborant 
Laborant 
Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 
Şoför 
Aşçı 
Daktilo 
Santralci 
Dağıtıcı 
Hademe 

> 
Bekçi 
ÎŞÇİ 
Çamaşırcı 
Tecrübe hayvan bakıcı ve ye
tiştirici 

VİLÂYETLER 

Teknisiyen 
» yardımcısı 

Kaloriferci 
» 
> 
» 

Santralci 
Befkçi 
Başhademe 
Hademe 

> 
Ateşçi 

Ceza ve Tevkif evleri 

MakinSst 
Usta 

Aded 

ligi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 

1 

2 
4 
1 
2 
7 
6 
1 

42 
1 
4 

1 144 
5 

1 
45 

Ücret 

250 
125 
400 
300 

300 
125 
150 
200 
150 
150 
125 
200 
175 
175 
175 
100 
125 
100 
125 
125 
125 

125 

625 
400 
200 
175 
150 
125 
150 
100 
150 
125 
100 
200 

175 
175 



G. Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

> 

3 Hastabakıcı 
Şoför 

> 
> 

— D/9 — 
Aded Ücret G. 

1 
1 
1 

33 
20 
2 

11 
4 

200 
200 
100 

100 
200 
175 
150 
125 

Memuriyetin nev'i 

Aşçı 
5 Doktor 

Çamaşırcı 
Hademe 
Başgardiyan 

Gardiyan 

Aded 

33 
40 
33 
5 

27 
40 

188 
279 

1 814 

Ücret 

100 
150 
100 
100 
200 
175 
150 
125 
100 

Dahiliye Vekâleti 
MERKEZ 

1 Teknisiyen 
2 Telefoncu 

Kaloriferci 
3 Başfoahçıvan 

Bahçıvan 
Şoför 

> 
4 Sanatkâr işçi 

Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

Dağıtıcı 
6 Başhademe 

Hademe 

Bekçi 
îşçi 
Usta 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

20 
9 
1 
2 

19 
35 
4 
2 
1 
1 

Sivil Müdafaa îdaresi Reisliği 

4 Tercüman 
> 

400 
250 
250 
200 
150 
400 
150 
125 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
175 
150 
125 
100 
125 
125 
225 
175 

625 
550 

6 

6 

Daktilo 
» 
> 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

Dağıtıcı 
» 
> 

Hadente 
» 
> 

VİLÂYETLER 

Kazalar hademesi 
» » 

1 
1 
2 
2 
1 
4 

1 
68 
1 

150 
2 

58 
557 
61 

225 
200 
175 
150 
125 
125 

100 
100 
ICO 
100 
100 
125 
100 
100 

Tam teşkilâtlı.nahiye hademesi 150 100 
Nahiye hademesi 790 100 

Sivü Müdafaa îdaresi Reisliği 

4 Daktilo 

> 
6 Hademe 

> 

15 
10 
10 
20 
47 

150 
175 
200 
125 
100 



Emniyet Umum Müdürlüğü 
K Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

3 Kaloriferci 
2 Makinist 

» 
3 Şoför 

» 
6 Bekçi 
4 Daktilo 
5 Memur 
6 Dağıtıcı 

•» 
Başhademe 
Hademe 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 
» 
» 
» 

2 Usta 
» 
» 

3 Laborant 
Aşçı 

> 
Şoför 

» 
» 

4 Daktilo 
» 
» 
> 

Steno daktilo 
» » 

Yabancı dil bilir daktilo 
» » » » 
» » » memur 
» » » » 
» » » » 

Sivil muhafız 
» » 

Dosya ve fiş memuru 

Aded 

1. 
1 
J 
1 
1 
2 
1 
J. 
1 
3 
1 

24 

2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
5 

12 
2 

14 
4 
6 
1 
1 
4 
3 

10 
12 
5 
1 
3 
9 

Ücret 

200 
175 
100 
150 
100 
100 
150 
200 
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 
400 
475 
550 
625 
225 
250 
300 

G. 

6 

3 
4 

5 

6 

2 

3 

6 

2 
3 

6 

3 

Memuriyetin nev'i 

Takip memuru 
» » 
> » 

Lisan bilir memur 
» » » 

Telsiz muhabere memuru 
» » » 

Kriptoğrafi memuru 
Dekriptomen » 

» » 
Başhademe 
Hademe 
Makinist 

» 
Şoför 

» 
» 

Gemi adamı 
Daktilo 

» 
Doktor 
Memur 
Hademe 
Seyis 

Aded 

2 
7 
6 

10 
13 
30 
80 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
6 
ı 
2 
1 
2 

48 
2 
4 
1 
2 

136 
48 

Polis Enstitüsü ve Polis Okulu 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Aşçı 

» 
Hademe 
işçi 

Prevantoryum 

Usta 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

» 
İŞÇİ 

Polis Reviri 

Hemşire 

1 
1 
2 
1 

43 
1 

2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 

l 

Ücret 

250 
300 
350 
625 
550 
300 
350 
625 
625 
550 
125 
100 
250 
125 
175 
150 
125 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
150 

175 
175 
250 
100 
100 
100 

100 
250 
100 
250 
100 
100 
100 

200 



- D/U -
Jandarma Umum Kumandanlığı 

a Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

2 Usta 
3 Şoför 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

» 
1 Telsiz teknisiyeni 

2 
1 
1 

17 
1 

VİLÂYETLER 

Basvn&vi 

1 Ressam 
Makinist 

2 Sanatkâr matbaa hizmetlisi 

Memur 
îşçi 
Mücellit 
Mürettip 
Düzeltici 

Silâh ve Malzeme Onarım Evi 

1 Makinist 

Telefon teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
2 Usta 

» 

» 
1 Yazı makinası tamir ustası 

Subay ve astsubay okulları 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci 

3 Laborant 
Şoför 

350 
250 
175 
150 
125 
100 
350 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

200 
475 
250 
200 
200 
175 
225 
125 
350 
350 
350 

350 
300 
250 
475 
200 
475 
350 
200 
175 
475 
350 

150 
175 
100 
200 

G. Memuriyetin nev'i 

6 Hademe 

E§ya ambarı 

3 Şoför 
5 Memur 
6 îşçi 

1 Makinist 

2 Elektrikçi 
» 

Usta 

3 Aşçı 
5 Memur 
6 îşçi 
2 Terzi ustası 

Usta 

» 

Şoför 
* 

Şoför 
» 

Aşçı 
Başhademe 
Hademe 
Makinist 

» 

Dikimevi 

Birlikler 

Aded Ücret 

1 175 
2 100 
1 125 

18 100 

2 200 
2 250 

18 100 

6 
4 
1 

14 
1 

2 
9 

14 
28 
21 
1 

12 

14 
17 

300 
250 
250 
175 
475 
250 
200 
100 
175 
100 
400 

300 
250 
225 
200 
175 

16 150 
2 125 

250 
200 
175 
150 
100 
125 
100 

16 475 
2 400 

350 
300 

25 250 



G. Memuriyetin nev'i 
— D/12 — 

Aded Ücret G. 

Makinist 
Telsiz muhabere memuru 

» » » 
> » > 

Doktor 

5 200 
6 400 

30 350 
8 300 
1 150 

Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 

Ressam 

Aded 

1 
2 
1 
2 
1 

Ücret 

550 
400 
350 
300 
250 

Hariciye Vekâleti 
I - Merkez hizmetlileri 

2 Kaloriferci 

Usta 
> 
> 

3 Şoför 

Bahçıvan 
» 

4 Mütercim daktilo 
» > 
» > 

Yabancı dil bilir daktilo 

Daktilo 

5 Doktor 
1 Memur (Telsiz memuru) 

Memur (Kütüphaneci) 
» > 

Memur 
» 

Santralci 
6 Başhademe 

Hademe 

Bekçi 
Başdağıtıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
34 
10 
4 
1 

300 
200 
300 
250 
300 
400 
300 
250 
250 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
150 
550 
550 
350 
200 
175 
300 
200 
150 
125 
100 
200 
300 

2 

1 

5 
3 

5 
2 
6 

Dağıtıcı 
> 
» 
» 

Sanatkâr ve 
» 
» 
» 
» 

Makinist 

Matbaa 

matbaa hizmetlisi 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 

Hariciye köşkleri 

Memur 
Başbahçivan 
Bahçivan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Meterdotel 
Kaloriferci 
Garson 

» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 

2 
3 
1 
1 

1 
1 
i 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

250 
175 
150 
150 

400 
350 
300 
250 
200 
250 

350 
300 
125 
475 
125 
475 
200 
550 
350 
225 
150 
125 
150 

II - Ecnebi memleketler hizmetlileri (*) 

Elçilik, daimî delegelik, NATO 
Delegeliği ve konsolosluklar 
hizmetlileri 720 613 238 

(*) Ecnebi memleketteki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları hu tahsisattan verilecek olanla
rın sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle verilecek 
tahsisat dairesinde ücretlilerin tâyini ve dağıtılması Vekâlete veya Vekâletin yetki vereceği makamlara 
bırakılmıştır. 



— D/13 — 
Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

} . 

3 
4 

Memuriyetin nev'i 

I - Merkez hizmetlileri 

Şoför 
Ecnebi dil bilen daktilo 

» » » 
» » » 

Daktilo 

Memur 
Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 

Aded 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 

Ücret 

300 
550 
400 
300 
250 
200 
400 
200 
175 
200 

G. 

4 

6 

4 

6 

Memuriyetin nev'i 

0 

II - Ecnebi memleket hizm 

Paris 

Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 
Odacı 

Vaşington Bürosu 

Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 
Odacı 

Aded 

etlileri 

2 
1 
2 

1 
1 
1 

Ücret 

650 
450 
250 

850 
625 
525 

Maliye Vekâleti 
MERKEZ 

1 Teknisiyen 
2 Usta 

» 
» 

Kaloriferci 
» 

Elektrikçi 
» 

Telefoncu 
» 

3 Şoför 

> 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Hemşire 
Hastabakıcı 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 
» » » » 
» » » » 

2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
175 
350 
225 
300 
250 
400 
250 
400 
350 
300 
200 
400 
225 
300 
225 
625 
550 
475 

Daktilo 

5 Seksiyon şefi 
Mekanograf 
Mekanograf 

» 
Tabilâtör 
Tasnifçi 
Memur 

> 

> 

> 
> 

2 
41 
43 
25 
44 
13 
47 
1 
3 
6 
7 
5 
7 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
7 

26 
15 
20 
6 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
625 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
625 
550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
175 



h Memuriyetin nev'i A 

Memur 
» 
» 

TaMp meimuru 
Dâva takip memuru 

» » » 
» » » 

6 Dağıtıcı 
» 
» 
» 
» 

Başbademe 
Hademe 

» 
» 
» 
» 
» 

îşçii 

» 
» 
» 

Bekçi 
» 
»• 
» 
» 

iuzey - Atlantik Andlaşması Konseyi 

ded 

5 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
2 
5 
1 
1 

16 
8 

61 
40 
24 

1 
1 
1 
5 

16 
1 
1 
4 
4 
4 

— D/14 -
Ücret 

150 
125 
100 
225 
350 
300 
200 
250 
225 
200 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
250 
225 
175 
150 
125 

nezdinde 
Türkiye daimî delegeliği Maliye mümessilliği 

Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) 

Elcilikler Maliye müşavirlikleri 
mümessillikleri 

Yabancı dil bilen steno - dak
tilo (Ecnebi olabilir) 
Bahçıvan ve bekçi (Ecnebi 
olabilir 
Hademe (Ecnebi olabilir) 

Darphane ve Damga Matbaası 

1 Makinist 
, » 

Heykeltra§ 

1 

•ve 

1 

1 
1 

i 
1 
1 

500 

750 

475 
475 

350 
300 
475 

G. 

3 

4 

6 

2 
3 

5 

6 

1 

Memuriyetin 

Sanatkâr ve 
» » 

Şoför 
» 

Laborant 
» 

Daktilo 
Memur 

» 
» 
» 

Atelye şefi 
» » 

Hademe 
» 

Bekçi 
» 

Kapıcı 

Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

nev 'i * 

matbaa hizmetliler 
» 

Maliye 

» kalfası 
» yamağı 

Memur 
Ambar memuru 
Doktor 
Teksirei 
Başhademe 
Hademe 

» 
Kapıcı 
Bekçi 

» 
Ütücü ' 
Sofracı 

» 
Bulaşıkçı 

» 

Okulu 

VİLÂYETLER 

Teknisiyen 
» 
» 

Tefcnisiyen 

Aded 

i 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
3 
1 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
2 
2 

Ücret 

475 
350 
300 
250 
250 
200 
300 
400 
350 
300 
250 
475 
400 
175 
150 
175 
150 
200 

250 
200 
350 
250 
200 
150 
200 
250 
150 
250 
200 
125 
100 
100 
150 
125 
150 
150 
125 
150 

550 
500 
475 
350 



G. Memuriyetin nev'i 

Makinist 
2 Elektrikçi 

Kaloriferci 

» 
» 
» 
» yardımcısı 

mta, 
» 

Bahçıvan 
» 

Şoför 
» 

Telefoncu 
4 Daktilo 

» 
» 
» 

Sürveyan 
Doktor 

5 Memur 
» . 

Aded 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

21 
5 
4 
2 
1 

12 
1 
1 
1 
4 
7 

38 
12 

293 
41 

367 
1 
2 
1 
4 

- D/15 -
Ücret 

150 
300 
250 
225 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
300 
225 
175 
150 
300 
250 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
150 
250 
200 

G. Memuriyetin n 

Dâva takip memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Daire müdürü 
Takip memuru 

» » 
i » » 

» » 
1 Başuzman 

Uzman 
Kalkülâtör 
Tasnif çi 
Fiş memuru 
» » 

6 Dağıtıcı 
» 

Vilâyet başhademesi 
» hademesi 

Hademe 
» 

Kaza hademesi 
» » 

Bekçi 
» 

îşçi 
» 

Aded 

10 
15 
89 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
7 

10 
10 
16 
40 
12 
2 

26 
42 

326 
15 

549 
27 
33 
78 
10 

Ücret 

250 
200 
150 
100 
300 
250 
225 
200 
175 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
150 
125 
150 
125 
125 
100 
125 
100 
125 
100 
175 

42 125 

MERKEZ 

İ Fotoğrafçı 
» 

Teknisiyen 
» 

Milkrofilm ^eknü^iyenl 
Teknisiyen 
Mikrofilm teıknisiyeni 

2 Usta 

' Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 1 125 

Maarif Vekâleti 
Telefoncu 

3 Şoför 
» 

Bahçıvan 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 , 
3 
4 

İSO 
100 
475 
300 
300 
250 
200 
400 
300 
250 
200 

Sanatkâr işçiler 
Laborant 

4 Daktilo (Yabancı dlil bilir) 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
6 
1 
5 

150 
400 
250 
200 
175 
150 
100 
250 
400 
350 
250 
200 
175 
150 



G. Memuriyetin nev'i 
— D/10 

Aded Ücret G. 

Daktilo 
Memur 

» 

» 

» 
» 
» 

Doktor 
Başhademe ve faadem'eler 

» > 
> » 

Bekçi 
» 

Dağıtıcı 

İşçiler 

Ecnebi memleketlerdeki öğrenci 
•müfettişliği kâtipleri (1) 

VİLÂYETLER 

1 Müzisyen (Yabancı olabilir) 
Fotoğrafçı 

Modelci ve maketçi 
Te'knisiyenl'er 

» 
> 

» 
> 
» 

> 

6 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
3 
1 
2 
3 
7 
51 
2 
4 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
2 
1 

7 
1 
1 
1 
1 
9 
19 
4 
6 
% 
12 
18 
17 
30 
7 
32 

125 
350 
300 
250 
225 
200 
150 
125 
100 
150 
200 
150 
125 
100 
125 
200 
150 
125 
175 
150 
100 
150 
125 
100 

450 

250 
400 
150 
100 
225 
625 
550 
400 
350 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 

Memuriyetin neVi 

(1) Ecnebi olabilir. Mahallince seçilenler mü
fettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Maarif 
Vekaletince tâyin olunur. 

Makinistler 

> 

> 

Ustalar 
> 

Ustalar 

» 

Eczacı kalfası 

Şoför 

> 

Arabacı 

Bahçivan 

» 
» 
» 
» 

Aşçıbaşı 
» 
» 

Aşçı (yamağı ile beraber) 

> > 

Laborant 
> 

» » 

Aded 

3 
3 
3 
3 
15 
6 
53 
32 
32 
40 
50 
77 
81 
57 
41 
32 
53 
1 
1 
2 
3 
9 
4 
1 
1 
8 
1 
19 
3 
3 
35 
20 
8 
52 
1 
7 
8 
4 
16 
33 
34 
26 
5 
7 
5 
4 
7 
4 

Ücret 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
300 
250 
175 
150 
125 
100 
300 
250 
225 
175 
200 
175 
150 
125 
150 
100 
200 
150 
125 
100 



Memuriyetin nev'i 

Hastabakıcı 
» 
» 
» 
» 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» 
» 
* 
% 
•» 
» 

Atelye şefi 
Memur 

» 
» 
» ~ 
» 
» 
» 
*> 
» 
» 
» 
» 
> 

öğretici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 

Sürveyan 
Başhademe ve hademeler 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Bekçiler 
» 

Aded 

16 
49 

7 
56 
56 
1 

11 
8 

29 
22 
57 
98 
13 
1 
3 
3 
2 
1 
6 

19 
23 
43 
61 
40 
88 

198 
17 
1 
1 
3 
4 
6 

13 
29 
23 
16 
96 

146 
234 

7 
2 
9 

113 
187 

4 379 
2 

25 

— D/17 -
Ücret 

200 
150 
175 
125 
100 
400 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
625. 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
300 
475 
400 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
225 
250 
200 
150 
125 
100 
175 
150 

G. 

1 

2 

3 
6. 

1 

2 

3 

4 

5 

Memuriyetin nev'i 

Bekçiler 
» 

Koruyucular 
» 
» 
» 
•» 

işçiler 
» 
> 
» 

Aded 

93 
196 

1 
16 
1 
2 

24 
2 

16 
32 
58 

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 

Teknisiyen 
Ressam 
Usta 

» 
Tercüman 
Bahçivan 
Koruyucu 
Başhademe ve hademeler 
Bekçi 
İtfaiyeci 

Atatürk Üniversitesi 

Desinatör 

Fotoğrafçı 
Teknisiyen 

» 
Ressam ve fotoğrafçı 
Usta (Elektrik uzmanı) 

» 
» (Kaloriferci) 

Şoför 
Laborant 
Bahçivan 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
> 

Memur (Yabancı dil bilir ec
nebi de olabilir) 
Memur (Tercüman) 

> 
> 

3 
1 
2 
1 
1 
1 

70 
16 
16 
22 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

% 3 
1 
1 
4 
2 

4 
2 
1 
2 

ücret 

125 
100 
250 
200 
175 
150 
100 
175 
150 
125 
100 

400 
475 
400 
300 
475 
350 
250 
200 
175 
200 

625 
550 
475 
475 
400 
550 
550 
400 
350 
350 
350 
300 
475 
300 
250 

625 
625 
475 
350 
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h 

2 
3 

4 

5 
6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Usta 
Şoför 

» 
Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

> 

* 
» 

Memur 
Dağıtıcı (Muhasebede çalışır) 
Dağıtıcı 
Başhademe 

— D/19 -
Ticaret Vekâleti 
Aded 

1 
1 
1 
1 
4 
7 

- 12 
12 
3 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

250 
400 
200 
550 
250 ,. 
225 
200' 
175 
150 
175 
225 
150 
200 

G. 

4 

6 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 

» 

Daktilo 

» 
> 

Dağıtıcı 
Hademe 

Daktilo 
» 
» 

VILÂYETLER 

ATAŞELİKLER 

[Sekreter) lisan bilir 
» » » 
* » » 

Aded 

9 
14 
18 

6 
6 
2 
1 

31 

8 
2 
9 

Ücret 

150 
125 
100 

-

175 
150 
125 
150 
100 

625 
550 
475 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
MERKEZ 

1 Mlim operatörü 
Sinema » 
Sinema uzmanı 
Teknisyen 

> (Eczacı) 
» 

2 Kaloriferci 

3 Şoför 

> 
Bahçivan 

4 Ecnebi dil bilir daktilo 
Daktilo 

5 Memur 

250 
400 
300 
250 
550 
550 
475 
300 
200 
250 
400 
300 
225 
175 
200 
400 
250 
200 
150 
300 
250 

Memur 
» 

Santralci 
6 Ba§hademe 

» 
Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 
îşçi 
îşçi 
Usta 

Muhasebe Müdürlüğü 

4 Daktilo 

5 Memur 

1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

12 
26 
15 
1 
4 
4 
1 
1 

225 
200 
150 
125 
250 
175 
150 
150 
125 
100 
150 
150 
150 
200 
125 

1 250 
1 150 
1 400 
1 -225 



>. Memuriyetin 

Refik Saydam Merkez 

1 Teknisiyen 
» 
ı> 

» 
» 
» 
» 

2 Usta 
» 
» 
» 

Kalorifere] 
» 
» 

3 Şoför 
Bahçıvan 
Memur 
Laborant 

» 
» 
» 
» 
» 

4 Daktilo 
Daktilo 

6 Hademe 
» 
» 

Veteriner 

nev'i 

Hıfzıssıhha 

(Lâboratuvar teknik 
yardımcısı) 

ı 

hizmetli 

Hıfzıssıhha Okulu 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Teknisiyen 

» 
Usta 
Laborant 

» 
, Hademe 

Aşçıbaşı 
• Aşçı yardımcısı 

Şoför 

Aded 
— D/20 -
Ücret 

Müessesesi 

8 
1 

10 
9 
2 

17 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

14 
2 

13 
8 

23 
25 

1 
3 
1 

25 
29 
6 

1. 
1 
1 
1 
8 
2 
o 

10 
1 
1 
l 

475 
300 

625 
250 
200 
175 
150 
300 
250 
200 
150 
250 
150 
100 
250 
150 
300 
300 
475 
250 
200 
175 
150̂  
175 
150 
150 
125 
100 
125 

475 
300 
475 
300 
175 
250 
900 
125 
300; 
200 
300 

G. Memuriyetin nev'i âded Ücret 

Kinim Komprime ve Ampulleri imalâthanesi 

1 

+ 

3' 

4 

1 
4 
5 

3 

1 

5 

4 
6 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
* 
» 

Başbahçıvan 
Usta 
» 

Şoför 
Aşçı 
Daktilo 
Başhadcme 
Hademe 

» 
Bekçi 
Laborant 

* 
» 
» 

Müdürlüğü 

Verem savaş kurulları 

Teknisiyen 
Daktilo 
Memur 

(Depo için) 
, 

Verem Mücadele Teşkilâtı 
Şoför 

» 
Teknisiyen 

» 
» 

Memur 
» 
> 

Daktilo 
Hademe 

Teknisiyen 

İ4 

Tamir Atelyesi 

3 
3 
t 
3' 
1 
1 
1. 
1 
I 
i 
1 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
4 
2 
6 

2 
3 
1 
1 

25 
25 
1 
2 
1 
X 
7 
2 
1 
1 

1 

475 
350 
300 
250 
200 
175 
200 
200 
125 
200 
200 
200 
200 
100 
125 
125 
250 
200 
150 
125 

250 
200 
300 
250 

» 
250 
.225 
550 
300 
475 
350 
300 
250 
250 
125 

550 



-D/21 
Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Usta 

Âded Ücret 

1 400 
1 350 
2 300 
3 250 

Ana ve çocuk sağlığı tekâmül merkezi 

Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

> 
Teknisiyen 
Sinema epidiyaskop uzmanı 
Şoför 

» 
Laborant 

» 

Santralci 
Kaloriferci 

» ' yardımcı 
Aşçıbaşı 
Başbahçıvan 
Usta 

Hasta ve çocuk bakıcı 
» » t 

Hademe 

Usta 
îşçi 

Malzeme deposu 

VİLÂYET VE KA0ALAR 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
5 

10 

Şoför 
» 

Hademe 

Sağlık merkezleri 

Kaloriferci 
Şoför 

> (D 
> 

550 
475 
300 
475 
400 
300 
250 
300 
250 
200 
250 
250 
150 
300 
250 
250 
200 
175 
200 
175 
150 
125 

300 
250 

15 250 
13 225 
20 200 
940 100 

24 200 
46 225 
60 200 
124 200 

(i) 60 adtdi 6 aylık 

G. Memuriyetin nev'i Adcd Ücret 

Aşçı 

6 Hasta ve çocuk bakıcı 
» » » 

Hademe 
» 
» 

Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet 
kurumları 

20 
30 
221 
25 
593 
4 
25 
794 

225 
200 
175 
125 
100 
150 
125 
100 

1 Sinema uzmanı 
Fotoğrafçı 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
^ 
» 

2 Usta 
» 

» 
» 
* 

» 
Kalfa 

Kaloriferci 
» 

» 

1 
1 
3 
5 
13 
4 
8 
18 
27 
5 
46 
15 
25 
1 
3 
9 
7 
15 
17 
58 
29 
99 
11 
13 
17 
14 
72 
4 
13 
6 
32 
9 
32 
8 

300 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
100 

\ 
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ö. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. 

Aşçıbaşı 
> 

Aşçı 

Laborant 

Hasta ve çocuk bakıcısı 
> » 

» > 
> > 

4 Daktilo 
5 Memur 
6 Hademe 

1 
4 
6 

13 
8 
4 
2 
2 
3 
6 
6 

24 
89 
1 
2 

21 
16 

164 

300 
250 
225 
150 
125 
250 
225 
200 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
150 
150 
125 
100 

1 
120 
100 200 

475 
225 

Sıtma' savaş bölge reislikleri 

Lâlboratuvar teknisiyeni 
3 ^oför 

» 
Ahçı % 1 200 
Laborant 10 250 

» 10 300 
» 10 225 
» 21 200 

Sağlık koruyucusu 620 150 
» » 280 125 

Hademe 100 125 
» 150 100 

Deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evleri 

3 Şoför 
Laborant 
Hasta ve çocuk bakıcı 

6 Hademe 

2 
8 
14 
8 
4 
10 

200 
200 
100 
150 
125 
100 

Frengi savaş kurulları 

3 Şoför 
» 

Laborant 
6 Hademe 

6 200 
5 175 
9 100 
22 100 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Verem savaş dispanserleri 

1 Teknisiyen 
2 Kaloriferci 
3 Şoför 

Laborant 
» 
» 

Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

5 
5 
1 

16 
16 
20 
17 
17 
69 
41 
70 

Trahom savaş kuruttan 

Teknisiyen 
» 

Şoför 

Hasta ve çocuk bakıcı 
6 Hademe 

Ebe laborant hemşire okullan 

Şoför 
Aşçı 
Usta 
Başhademe 

6 Hademe 

Stajyer hasta bakıcı 

» » » 
Ebe laborant stajyer hemşire 

Kimsesiz Çocuklar Yurdu 

2 Usta 
3 Şoför 

Aşçı 

Hasta ve çocuk bakıcı 
» » » 
» » > 
» » > 

6 Hademe 

1 
6 
1 
1 
4 
3 
36 
210 
440 
440 
130 

2 
1 
1 
1 
4 
63 
63 

350 
200 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
125 
100 

400 
300 
175 

1 
1 
5 
20 200 
54 100 
6 125 
64 100 

250 
200 
250 
175 
125 
150 
100 
30 
25 
20 
50 

125 
250 
200 
150 
200 
150 
125 

60 100 
15 100 

ı 



D/24 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ana ve Çocuk Sağlığı merkezleri 

Şoför 
Aşçı 
Hasta ve çocuk bakıcı 

6 Hademe 
» 

Daktilo 
Laborant 
Usta 

Ebe okulları 

6 Hademe 
Stajyer hasta bakıcı 

38 
1 
4 
3 
4 
4 
12 
4 
5 

6 
20 
20 
20 

225 
200 
100 
200 
175 
100 
125 
250 
250 
175 

100 
30 
25 
20 

Refik Saydam Merkez HıfztssıKha Müessesesi 
Diyarbakır Şubesi 

1 Teknisiyen 475 

G. Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

2 usta 

Kaloriferci 

Bahçivan 
Laborant 

4 Daktilo 

6 Hademe 

Hademe 
» 
* 

Köy Ebe okulları 

Aded 

r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 
4 
7 

10 

Ücret 

300 
200 
250 
150 
250 
150 
150 
250 
200 
150 

ısa 
125 
100 

3 200 
3 175 
3 150 
3 125 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

1 
2 

3 

4 

b 

Makinist 

MERKEZ 

Telefon teknisdyeııi 
Elektrik 
Kaloriferci 

» 
Usta 

» 
Bahçivan 

Sanatkâr işçi 
Şoför 

Daktilo 
» 
» 

Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 

i> f< 

1 

1 
1 
i 

• 1 
J 
î 
1 
1 
l. 
1 
1 
6 

10 
10 

1 
1 

. 1 

250 

250 
250 
250 
225 
250 
175 
200 
175 
150 
400 
150 
400 
350 
300 
150 
175 
200 

Dağıtıcı 
Telefon teknisiyeni 

6 Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
» 

işçi 

VİLÂYETLER 

1 Kimyager 
Teknisiyen 
Makinist 

* 
» 

1 
2 
2 

10 
12 
17 
4 
2 
2 
2 

95 

3 
1 
1 
1 
2 

175 
175 
200 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

625 
625 
475 
400 
350 



G. Memuriyetin nev'i 
- D/25 

Aded Ücret O. Memuriyetin nev'i 

Makinist 

Motorcu 
Kalafatçı 
Kızakçı 
Kaynakçı 
Tornacı 
Marang02 
Boyacı 
Elektrik teknisiyeni 

» » 
Usta 
Telefon teknisiyeni 

Kaloriferci 

3 Şoför 

300 
250 
20Ü 
400 
400 
400 
475 
475 
475 
400 
400 
300 
250 
225 
250 
250 
175 
300 
250 
225 
150 
300 

Gemi adamı 

» » 
3» » 

Doktor 
Bekçi 

Başhadeıne 

HadeîYiü 

* 
ÎŞÇİ 

Aded 

1 
4 
2 
5 
4 
4 

10 
10 
22 
18 
13 
24 

4 

2 
9 

. 7 
1 

14 
8 

78 
3 

Ücret 

250 
225 
200 
150 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
150 
125 
150 
125 
150 
125 
100 
100 

Ziraat Vekâleti 

1 

2 
3 

4 

MERKEZ 
Teknisiyen 

» 
* 
» 

Desinatör 
Sürveyan 
Sinema uzmanı 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
» 

Bahçıvan 
Daktilo 

* 
* 
» 
» 
> 

5 
5 
7 
2 
.1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
5 
8 
2 
1 

625 
550 
475 
400 
475 
400 
350 
300 
400 
300 
200 
150 
300 
250 
225 
200* 
175 
150 

5 Memuı 
» 
» 
» 
» 

6 Santralci 
Hademe 

» 
Bekçi 
Dağıtıcı 

» 
> 

ÎŞÇİ 

VİLÂYETLER 

1 Kimyager 
Teknisiyen 

» 

2 
2 
0 

1 
2 
1 

31 
30 

2 
1 
3 
1 
1 

3 
61 
53 

350 
300 
250 
225 
150 
150 
125 
100 
125 
200 
150 
125 
125 

625 
625 
560 



Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Desinatör 
» 

Sürveyan 
Çay bölge şefi 
Çay kontrolü 
> » 

Ekip şefi 
Makinist 

» 

» 

» 

Usta 

» 
» 
» 

> 
Usta 

Marangoz 
Laborant 

» 
» 

» 

Şoför 

* 
» 

Arabacı 
> 
» 

- B/â6 
Aded Ücret G. 

47 475 
22 400 

1 
1 
3 
5 
5 
7 
21 
24 
53 
47 
25 
145 
84 
480 
124 
150 
25 
7 
19 
28 

30 
112 
95 
33 
1 
6 
4 

17 
35 
73 
11 
132 

3 
5 
10 
41 

350 
250 

18 475 
400 
550 
550 
475 
400 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
400 
350 
300 
250 

22 225 
60 200 

175 
150 
125 
100 
250 
300 
250 

39 200 
19 175 

150 
125 
250 
225 
200 

Memuriyetin nev'i 

151 175 
13 150 

125 
150 
125 
100 

Bahçıvan 

» 

Hastabakıcı 

Aşçı 

» 
» 

4 Daktilo 

» 

5 Memur 

Doktor 
6 Ziraat hizmetlisi 

Veteriner hizmetlisi 
» 

Hademe 

Bekçi 

» 
işçi 

Aded 

5 
6 
13 
91 
7 
1 
5 
5 
3 
3 
4 
20 
10 
5 
7 
3 
3 
5 
15 
1 
8 
11 
4 
6 
6 
7 
85 
102 
105 
90 
34 
10 
7 
84 
40* 
581 
10 
176 
360 
16 
37 
56 
5 

161 
47 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
100 
200 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
250 
200 
175 
150 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
125 
100 
150 
125 
100 
150 
125 
100 



D/27 
Memuriyetin nev'i 

Okullar öğrenci kadrosu 

İstanbul Bölge Ziraat Okulu 
Bursa Bölge Ziraat Okulu 
Adana Bölge Ziraat Okulu 
Manisa - Beydere Teknik Zira
at Okulu 
Amasya - GökhÖyük Teknik 
Ziraat Okulu 
Aksaray - Koçaş Teknik Zira
at Okulu 

• 
Sarayönü - Konuklar Teknik 

Aded Ücret 

139 
133 
141 

340 

322 

304 

a. Memuriyetin nev'i 

Ziraat Okulu 
Gebze Çayırova Teknik Bah
çıvanlık Okulu 
Mersin - Alata Teknik Bahçı
vanlık Okulu 
Sarayönü - Konuklar Makinist 
Okulu 
Afyon Bölge Ziraat Okulu 
Teknik Ziraat Okulu (Yeni 
açılacak) 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık 
Memurları Okulu 

Aded 

324 

326 

322 

110 
50 

100 

120 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

Telekomünikasyon uzmanı (Ec
nebi dil bilir) 
Başteknisiyen (Motor) 
Akım Rasat uzmanı 

» » şefi 
îstok kontrol şefi 
Zirai meteoroloji şefi 
Kardeks şefi 
İnceleme şefi 
Analiz ekibi şefi 
Teknisiyen 
Makinist 

» (Telsiz) 
» 

Telsizci 
Teknik kontrolör 
Makinist 
Ressam 
Ustabaşı 

» (Kalorifer) 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Usta 
Şoför 
Bahçivan 
Tercüman 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

10 
14 
2 
5 
3 
7 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

625 
550 
550 
400 
475 
300 
300 
300 
300 
400 
350 
350 
300 
300 
300 
250 
175 
475 
250 
200 
150 
150 
125 
200 
150 
625 

Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
» 
» 
> 

5 Doktor 
Şef 
Memur (İnceleme) 

» (Kardeks) 
» » 
» 
» 

Teknik Yayın Memuru 
Memur 

» 
» 
» 

6 Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 
Koruyucu 
Bekçi 
İşçi 

VİLÂYETLER 

Akım Rasat Uzmanı 
Telsiz Operatörü 

1 Akım Rasat Şefi 
Rasat Şefi 

1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
2 

10 
3 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
3 

2 
5 
2 

23 



- D/28 
h 

2 
3 

5 

Memuriyetin nev'i 

Telsizci 
Teknisiyen 

» 
Telsiz Makinisti 
Makinist 

'» 
» 

Usta 
Şoför 

» 
Şef (Rasat şefi) 
Analiz Ekip Şefi 
Ziraat Rasatçısı 
Şef (Telsiz şefi) 
Klimatoloji Kontrolörü 

Aded 

5 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
5 
5 
>> 
I 

15 
4 
1 
5 

Ücret 

250 
550 
400 
400 
250 
200 
150 
125 
250 
200 
250 
200 
200 
250 
250 

G. Meı 

Memur 
» 
» 
» 
* 
* 
» 
» 
» 

6 Hademe 
Bekçi 
Koruyucu 
tgçi 
» 
t 

Memuriyetin nev'i Aded 

7 
60 
79 
29 
66 
45 
15 
65 

383 
25 
37 

1 
3 
2 
1 

Ücret 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
100 
125 
150 
125 
100 

Münakalât Vekâleti 
MERKEZ 

2 usta 
3 Şoför 
4 Daktilo 

6 Başhademe 
Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 

8ivü Havacılık Dairest 

1 Teknisiyen (Hava) 

Ressam 

VİLÂYETLER 

1 Seyrüsefer Teknisiyeni (Hv.) 
Enformasyon 
Seyrüsefer Teknisiyeni (Hv.) 
Enformasyon 

i 
l 
5 
6 
8 
1 
4 

17 
3 

''3 
4 

3 
1 
1 

.1 

1 

2 

225 
400 
250 
200 
175 
175 
150 
125 
100 
125 
175 

625 
475 
350 
475 

625 

550 

' 

\ • 

2 

3 

4 

5 
• 6 

.,'} 

Seyrüsefer Teknisiyeni (Hv.) 
Enformasyon 
Kaptan 

* 
» 
» 

Telefon Teknisiyeni 
Kaloriferci 
Sanatkâr 
Gemi adamları 

» -* 
» » 

Gemi adamlar» 
Daktilo 

» 
> 

Doktor 
Üaşhadenıo 
Hademe 
(î'Tüi sicil, memuru 

» • « • » 

» * * muavini 
» * > * • » 

» teknisiyeni 
» » \ 

2 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
3 
4 
1 
1 

67 
2 
2 

; 4 
2 
2 
2 
1 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
250 
150 
175 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
550 
475 
400 
350 
300 
625 
550 



h 

1 
2 

3 

Memuriyetin nev'i 

YüksekDenizcüik Okulu 

Kaptan (Kayıkhane 
Kaloriferci 
Usta 
Gemi adamları 

Laborant 
Bahçivan 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 

Amiri) 

Aded 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

- D/29 
Ücret 

350 
125 
125 
125 
100 
225 
125 
125 
200 

G. 

4 
5 
6 

2 

— 

Memuriyetin nev'i 

Aşçı 

Daktilo 
Doktor 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

Usta 

Okul atelyesi 

\ 
Aded 

1 
1 
1 
1 
2 

17 
l 

7 

Ücret 

125 
100 
2ÖÖ 
150 
125 
100 
100 

250 

Çalışma Vekâleti 

2 

3 
4 

5 
6 

Elektrikçi 
par) 
Şoför 

MERKEZ 

(telefonculuk da ya-

Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

% 
» 
» 
» 

Memur 
Doktor 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 

* 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
r 

225 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
300 
150 
225 
175 
175 

3 

4 

6 

Hademe 
» 
» 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 
» 
T> 

y> 

Dağıtıcı 
Hademe 

» 

VİLAYETLER 
. 

• • ' -

3 
16 
1 

1 
2 
2 
l 
o 

20 
10 
3 

15 
14 

150 
125 
100 

225. 
200 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
125 
100 

Sanayi Vekâleti 

1 Teknisiyen 

•> 
» 

MERKEZ \ 

7 
5 
5 
5 

625 
550 

475 
400 

Teknisiyen 

» (Küçük sanatlar) 
» > » 

2 Usta (Marangoz) 
Telefoncu 

4 
3 
1 

1 
î. 

350 
300 
350 
300 
250 
300 



3-. Memuriyetin ney'i 

Elektrikçi 
Kaloriferci 

» 
Şoför 
Bahçıvan 

4 Daktilo (Lisan 
» » 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 

5 Memur 
» 
* 

Teksir memuru 
Tasnif memuru 

> » 
> » 

Santralci 
6 Dağıtıcı 

» 
» 

bilir) * 
» 
> 

„ 

. 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

* 2 
1 
1 
1 
5 

11 
9 
5 
2 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
2 

— D/30 : 
Ücret 

300 
225 
175 
400 
225 
550 
475 
400 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
200 
175 
300 
300 
250 
200 
200 
225 
200 
175 

G. 

1 

4 

6 

Memuriyetin 

Ba§h ademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Bekçi 
» 

İşçi 

Teknisiyen 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 
> 

Hademe 
» 

nev'i 

VİLÂYETLER 

Aded 

2 
12 
12 
12 
12 
2 
2 
2 

5 
6 
3 
4 
4 
5 
6 
1 
1 
1 

18 
20 

\ 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
100 
175 
150 
125 

625 
550 
250 
225 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
125 
100 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
Umum Müdürlük 

1 Filim Stervisi Şefi 
Fi'littn operatörü 

» » 
» » 
» » 
» » 

Ses uzmanı 
Fotoğraf Servisi Şefi 
Fotoğrafçı 

» 
» 
» 
» 

Desinatör 
••/ TeMzci (Şef) 

» 

1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

625 
550 
475 
400 
350 
250 
475" 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
400 
625 
550 

2 

3 

4 

Teleksçi (Şef) 

> 
Elektrikçi » 
Usta 
Kaloriferci 

» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

Daktilo 
» 

1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 

625 
550 
350 
300 
400 
250 
200 
125 
300 
250 
200 
175 
150 
400 
250 
225 
400 
350 



Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Redaktör 
» 

Memur 
» (Biri ecnebi olabilir) 

» 
» 
» 

Musahhih ve mizanpajcı 
» » 
» » 
> 
» 

Mütercim radyo dinleyicisi 

Turizm Şefi 
Santralci 

» 

» 
Dağıtıcı 

Bekçi 
Başhademe 

Kapıcı 
Hademe 

Vilâyet temsÜcüikleri 

Teleksçi 
Daktilo 

Tercüman Rehber 
Memur 
Memur (Daktilo bilir) 

Aded 

7 
4 
2 
5 
2 
4 
2 
1 
3 
8 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
2 
5 

25 

3 
2 
2 
3 
3 
4 

— D/31 -
Ücret 

300 
250 
225 
200 
175 
625 
550 
475 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
400 
350 
300 
400 
350 
625 
550 
550 
250 
200 
150 
125 
150 
125 
125 
150 
125 
125 
125 
100 

550 
400 
175 
550 
400 
250 

G. 

6 

4 

5 

6 

1 

2 

— 

Memuriyetin nev'i 

Redaktör 
> 

Musahhih 
Dağıtıcı 
Hademe 

Türk haberler büroları ve basın a 

Mahallî daktilo 

Mahalli Kâtip 

Hademe 

Ankara Radyosu 

Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
Başspiker 
Spiker 

> 
» 

Stajyer spiker 
Kısa dalga spikeri (Ecnebi dil 
büir) 
Kısa dalga spikeri (Ecnebi dil 
bilir) 
Kısa dalga spikeri (Ecnebi dil 
bilir) 
Artist (öğretmen) 

» 

Stajyer artist 

Teknisiyen (Jeneratör uzmanı) 
Teknisiyen (Jeneratör uzman 
muavini) 
Başteknisiyen 

» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 

Basusta 

Aded 

3 
4 
4 
5 
5 

Ücret 

625 
550 
400 
125 
100 

tazelikleri 

3 
9 
8 
9 
3 
9 

2 
2 
1 
4 
3 
2 

1 

2 

1 
3 
3 
9 
9 
6 
6 
6 

10 
10 
6 

4 
4 
8 

19 
17 
8 
7 
1 

750 
625 
875 
750 
400 
350 

550 
475 
400 
350 
300 
250 

625 

475 

300 
625 
550 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
200 
625 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
550 



a. Memuriyetin nev'i 
— D/32 

Aded Ücret G. Memuriyetin nev 'i 

Usta 
> 

îşçi 
Kaloriferci 

» 
3 Şoför 

Bahçivan 
4 Daktilo (Ecnebi dil bilir) 

5 Şef 

Yayın takipçisi 
Program prodüktörü 

» » 
Memur 

» 
S 
> 

Santralci 

6 Dağıtıcı 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

İstanbul Radyosu 

1 Başspiker 
» 

Spiker 

Stajyer Spiker 
Artist (öğretmen) 
Artist 
Stajyer Artist 
Teknisiyen (Jeneratör Uzmanı) 
Teknisiyen (Jeneratör Uzman 
Muavini) 
Başteknisiyen 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
w 

2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
o 

3 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
6 
1 

21 

Teknisiyen 

350 
300 ! 
150 
175 
125 
175 
125 
300 
250 
200 
550 
400 
300 
350 
550 
400 
400 
300 
250 
200 
175 
150 
Î25 
125 
125 
150 
100 

1 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
10 
10 
2 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
625 
300 
250 
625 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

2 Usta 

Kaloriferci 

3 Şoför 

* 
4 Daktilo 

5 Şef 
» 

Memur 

Yayın Takipçisi 
Doktor 
Santralci 

6 Dağıtıcı 
Bekçi 
Hadem* 

1 Başspiker 
Spiker 

Başteknisiyen 
> 

Teknisiyen 

4 Daktilo 
5 Şef 

Memur 

İzmir Radyost 

Aded 

1 
u 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
î 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

26 



G. Memuriyetin nev'i 

Memur 
6 Dağıtıcı 

— D/33 
Aded Ücret I G. 

150 
125 

Memuriyetin nev'i 

Bekçi 
Hademe 

Aded Ücret 

1 125 
3 100 

İmar ve İskân Vekâleti 

2 

o o 

4 

5 

MERKEZ-

Elektrikçi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Usta 
Şoför 
» 

Mütercim daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
» 

Memur (Yabancı dil bilir) 
Memur 

>> 
» 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
.1 
4 
5 
5 
5 
4 
•> 
6 
3 

400 
300 
200 
400 
400 
300 
625 
400 
300 
250 
200 
625 
400 
350 
200 . 

\ 

6 

1 
3 
4 

5 
6 

Santral memuru 
Hastabakıcı 
Başhademe 
Hademe 
Müvezzi 
Bekçi 

VİLÂYETLER 

Teknisiyen 
Şoför 
Daktilo 

> 
Memur 
Hademe 
Bekçi 

2 
1 
1 

11 
2 
2 

3 
5 
7 
5 
6 

14 
7 

300 
300 
200 
125 
150 
125 

625 
300 
300 
250 
300 
125 
125 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

1 

2 
3 

4 

Jeolog 

MERKEZ 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Usta 
Şoför 

» 
Arabacı 
Daktilo 

(Su işleri) 
(Ziraat 

» 
» 

işleri) 
» 
» 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 

625 
625 
550 
475 
400 
025 
625 
550 
350 
250 
250 
150 
125 
200 

Daktilo 
» 

5 Şef (Traktör grupları teknisi-
yeni) 
Yönetim şefi (Toprak kursu) 
Memur 
Hesap memuru 
Tasnif memuru 
Doktor 
Memur 

6 Dağıtıcı 
Jaloncu 

» 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

5 
9 

1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 

20 
3 

175 
150 

550 
350 
200 
250 
200 
150 
150 
150 
150 
175 
150 
100 
150 



Memuriyetin nev'i 

— D/34 — 
Aded Ücret I G. 

VİLÂYETLER 

Başmakinist 
Makinist 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

1 
4 

12 
12 
11 
11 
45-
42 
17 

350 
250 
150 
100 
200 
100 
200 
175 
100 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo • 
» 
» 
* 

Şef (Tralvtör grupları) 
Memur 
Başjaloııcu 
Jaloncıı 
îşei (Komisyonda) 
Bekçi 
Hademe 

Aded 

5 
25 
10 
10 

5 
3 

84 
349 

' 85 
4 

100 

Ücret 

175 
150 
125 
100 
350 
150 
150 
100 
100 
100 
100 



S - Cetveli 
Bütçe K a n u n u : Madde — 5 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Hayrat hademesi 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

îmam, hatip, müezzin, kayyım 100 175 
» » » » 200 150 
» » » » 1200 125 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

îmam, hatip, müezzin, kayyım 8000 100 

Toplam 9500 





E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

fGeçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] 

/ 



E/2 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Riyaseti Cumhur 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Divanı Muhasebat Reisliği 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Başvekâlet 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Millî Müdafaa Vekaleti 
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 » 

Dahiliye Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 



— E/3 — 
F. M. Tahsisatın nev'i 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
203 Merkez 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 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Nafıa Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Ticaret Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
::204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri. 



— E/4 -<-
P. M. Tahsisatın nev'i 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri-ücreti 

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 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personel ücretleri 

Münakalât Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Çalışma Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Sanayi Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

İmar ve İskân Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Emekli uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 



C - Cetveli 
(D 

Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Gelir çeşitleri nrasiyle) 



Q/% — 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

BÎRlNCÎ KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Gelir Vergisi .Kanunu 3. 
27. 
8. 
20. 

6 
7 
2 

, 5 

.1949 

.1951 

.1957 
.1955 

5421 
5820£ 
6908$ 
6582 

1.9 .1956 6838 

7. 
13. 
27,. 

15. 

19. 

10. 

3 
5 
7 

3 

1 

2 

.1954 

.1955 

.1957 

.1950 

.1951 

.1954 

6326 
6558 

4/9259 

5591 

5698 

6247 

28. 
3. 
15. 

19. 

2 
6 
3 

1 

. 1957 

.1949 

. 1950 

.1951 

6936 
5422 
5591 

5698 

Değişikliği 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma
sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında 
Kanun 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair Kanun 
Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
Değişikliği 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkraları
nın tadiline ve bu nizamnameye bâzı madde ve 
fıkraların ilâvesine dair Nizamname 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 ncu maddesi 
Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 
Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendiyle aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 
Kurumlar Vergisi Kanunu 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 neu maddesi 
Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 



- 0/3 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
Hayvanlar Vergisi 

20. 1 .1936 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
23 . 3 .1938 33431 

6. 6 .1945 4750}. Değişikliği 
27 . 7 .1951 5818J 
29. 5 .1941 4040) „ . _A, 
27 5 1942 4226 ( F e v k a l a d e z a m kanunları 

Kanun 

T. B. M. M. kararı 

Veraset ve İntikal Vergisi 

1.4 .1926 797 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
4 . 7 . 1 9 3 1 1836 Değişikliği, 

29 , 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanunu 
30. 6 .1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 

edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 29 . 5 .1941 

24. 7 .1953 

Binalardan alman Savunma Vergisi 

4040 Binalardan alman Savunma Vergisine dair Kanu
nun 31 nci maddesi 

6118 Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkında Kanun 

İKÎNCt KISIM 

GİDER VERGİLERİ, GÜMRÜK VERGİLERİ VE ŞEKER ISTlHLÂK VERGİSİ 

Kanun 13. 7 .1956 6802 Gider vergileri Kanunu 

Kanun 

Gümrük vergileri 

I - Gümrük Tarife Kanunu ve ekleri 

26. 2 .1954 6290 Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanu
nu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 



0/4 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 1 . 2 . 1 9 5 6 6653 

15 . 3 .1950 

15 . 3 .1950 

t. V. II. kararnamesi 9 . 1 .1934 
» » 30. 4 .1938 
» » 13 . 1 .1939 

Kanun 7 . 2 . 1 9 4 9 

B. K. Karan 23 . 8 .1951 

30 . 6 .1955 

5598 

5599 

2/20 
2/8672 

2/10258 
5321 

3/13561 

4/5500 

Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette mo-
düsvivendiler ye Ticaret anlaşmaları akdi ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resim
lerinde değişiklik yapılması ve Anlaşmaya yana§-
mıyan devletler muvaredatına karşı tedbirler alın
ması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hak
kında Kanun 
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 
Maden kömürleri hakkında 
Gamdan 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 

n - Gümrük Kanunu ve ekleri 

Kanun 2 . 5 . 1 9 4 9 
12 . 6 .1933 

6 . 4 . 1 9 4 9 
15. 2 .1956 
17 . 5 .1946 

7 . 1 . 1 9 3 2 
17 . 1 .1940 
29 . 8 .1956 

1 . 9 . 1 9 5 6 
16 . 7 .1956 

5383 
2268 

5365 £ 
6665$ 
4893 

1918 
3777] 
6820 J. 
6846J 
6815 

Gümrük Kanunu 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su 
boruları ile, aksam ve teferruatından Gümrük Res
mi alınmamasına dair 

Değişikliği 

Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan 
postları için kurulacak serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında 

Değişikliği 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 



- C/5 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 10. 9 1957 7046 

> 28. 3 .x1938 3339 

» 6.2 .1956 6659 

» 14. 6 .1957 7014 

» 25. 6 .1958 7152 

t 19. 1 .1948 5164 

I 

» 10. 3 .1950 5587 

> 31. 3 .1950 5651 

» 24. 5 .1951 5764 

> 1.6.1951 5775 

» 3.7 .1951 5798 

» 29. 1 .1953 6021 

» 22. 5 .1953 6086 
» 5.6.1953 6088 

Ö Z E T İ 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Da
hiliye Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanu
na bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 
Hariçten satmalınan buharlı ve motorlu gemilerle, 
memlekette^ yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair 
3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 
malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında 
Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait 
XXVIII nci maddesi tadil edildiğine ve tadile 
mütedair prookolün tasdikine dair 
49,11 tarife pozisyonuna tâli bir pozisyon açıldı
ğına dair 
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 İMahsulleri 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 İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine dair Ka
nun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazla
rın Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 
Bir Gümrük îş 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 



— C/6 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 25 . 7 .1953 6180 

Talimatname 

Kanun 

7 . 7 . 1 9 5 4 6427 

30. 3 .1955 6529 

9 . 7 . 1956 

10 . 7 .1956 

16 . 1 .1957 

6792 

6883 

19 . 4 .195,7 6952 

6 . 5 . 1 9 5 7 

15 . 5 .1957 

6962 

6969 

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 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında, «Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf 
devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşme» nin tatbikma mütaallik Anlaşmanın tas
dikine dair Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve 
hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nevi mal
zemenin îthal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve gümrükle 
ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulaca
ğı hakkında 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya 
çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal edi
lecek eşya hakkında yapılacak muameleye dair 
Off - Shore tedarik programına mütaallik Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 
tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan An
laşma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemiler
le memlekette yapılan mümasilleri için getirile
cek eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkın
daki 3339 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında Kanun 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
(GATT) ekli 37 sayılı Türkiye taviz listesinin 
6290 sayılı Kanuna bağlı gümrük giriş tarife cet
veline intibakına dair Kanun 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithaı 
olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti hak
kında Kanun 



— 0/7 — 
Yergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası O Z E T I 

III * Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden ticaret mukavelelerinin tas
diki hakkında kanunlar 

Kanun 31 . 6 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile îsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 

»; 6 , 7 , 1 9 3 9 8678 Değişikliği 
» 7 .6 .193Ö 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mü

nakit 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 

» 4 . 6 . 1 9 3 4 2499 Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki hakkında 

» 3 .6 .1935 2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 

» 28. 5 .1933 2237 Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 

» 31 . 1 .1953 6031 Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile ek 
lerinin onanmasına dair Kanun 

» 21.12.1953 6202 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmalarına 
Ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 

» 10. 3 .1954 6355 Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Tâviz Listesi
nin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 

» 10. 3 .1954 6369 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin mer'iyet/müddetlerinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 

» 11. 3 .1954 6392 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve de-

' ğişikliklere mütaallik 2 nci Protokolün tasdiki hak
kında Kanun 

* 7 . 1 . 1 9 5 1 6449 Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ-
türüne ve Gümrük Kıymetine Mütedair Mukave
lenamelerin tasdiki hakkında Kanun 

» 25 v 3 .1955 6528 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan Düzeltme ve 
Değişikliklere Müteallik 3 neü Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 

» . . 2 . 5 . 1 9 5 5 6549 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkid Taraflarından Bâzıları İle Japonya Arasın
da Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyanname
nin tasdiki hakkında Kanım 



— C/8 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka ^varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

B. K. Karan 

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 

27. 8 .1956 6822 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk • Alman Tiearet Anlaşmasının IV sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta
dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protokolün 
tasdikine dair Kanun 

27. 8 .1956 6827 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan 
ticari numuneler ve reklâm malzemesinin kolay
laştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin 
tasdiki hakkmda Kanun 

11 . 6 .1955 4/5357 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listemizin meriyet müddetinin 1.1.1958 
tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Ad-
valorem tarifeye intibakı hakkında 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek munzam Tavizler Protokolünün 30 Haziran 1956 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Türkiye ile İran arasında Ticaret Anlaşması, 
ödeme Protokolü, Zabıtname ve eklerinin tasvibi 
hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı ara
sında akdedilen Ticaret ve Tediye Protokolü ile 
eklerinin tasdikine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanan Modüs vi-
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında 
Kanun 

30. 1 .1957 6894 Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 
tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesiyle Ticaret 
eşyası, üzerinden sahte mahreç eşyalarının meni 
hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit İtilâf-
namesinin 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadilleri
nin tasdiİa hakkında Kanun 

30. 1 .1957 6899 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit Ko
misyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 16 
Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Te
diye anlaşmaları ile ilgili protokollerin ve ilişik
lerinin tasdiki hakkında Kanun 

14. 6 .1957 7012. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasına ek 
15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dördüncü ve be
şinci munzam tavizler protokollerinin tasdikine 
dair Kanun 

t V. H. Karan 

» 

Kanun 

» 

12. 6 .1956 

24.11.1956 

28.12.1956 

28.12.1956 

4/7416 

4/8390 

6877 

6878 



— C/9 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 14. O . 1957 7013 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek 23 Mayıs 1956 tarihli altıncı munzam tavizler 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 

19 . 6 .1957 7025 Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret An
laşması, ödeme Protokolü, Zabıtname ve Eki pro
tokollerinin tasdiki hakkında Kanun 

22. 6 .1956 6747 Şeker Kanununun 9 ve 10 ncu maddelerine göre 
alınan Şeker İstihlâk Vergisi 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEDAVÜL VERGİLERİ VE HARÇLAR 

Madenler Rüsumu 

Nizamname 
Kanun 
> 
» 

» 

> 
* . 

» 

Kararname 

Kanun 

» 
» 

26 Mart 1322 
26. 
17. 
24. 

10. 

14. 
3. 

28. 

25. 

7. 

13. 
29. 

3 
6 
5 

6 

6 
3 

2 

2 

3 

5 
5 

.1931 

.1942 

.1957 

.1926 

.1935 

.1954 

. 1956 

.1957 

.1954 

.1955 

.1957 

-1 1794}. 
4268J 
6977 

\927 

2809 
6309 

6688 

4/8733 

6326 

6558 
6987 

> 

'. V. H. Karan 

» 

7.3.1954 

10 . 4 .1954 

10. 4 .1954 

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 
Madenlerin aranma ve işletmesi hakkındaki 4268 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 
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 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 
6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nci mad
delerine istinadeden icra Vekilleri Heyeti Kararı 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu mad
deleri 
Değişikliği 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi 
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 



d/ıo 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi 

Mukavelename 18 Mayıs 1336 

Numarası Ö Z E T İ 

— Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin res
me müteallik maddeleri 

Kantin 

Sefineler Rüsumu 

15 Nisan 1338 216 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Ka
nun 

13 .12.1935 2864 Turist gemilerinden alınan resimlerden bâzılarının 
indirilmesi hakkında Kanun 

Damga Resmi 

Kanun 23. 5 
14.12 
28. 5 
22. 
27. 

3 . 
24. 
13. 
28. 
17. 
29. 
27. 
17. 
10 

.1928 
.1929 
.1934 
.1938 
.1939 
.1940 
.1951 
.1955 
.1957 
.1940 
.1941 
.1942 
.1944 
.1938 

22 . 3 .1950 

15 . 7 .1953 

8 .7 .1954 

1324 
1541' 
2455 
3478 
3590 -
3765 
5710 
6536 
6934 
38281 
4040 [ 
4226 f 
4565J 

3437 

5602 

6133 

6433 

Damga Resmi Kanunu 

Ek ve değişiklikleri 

U1 
Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 112 nei mad
desi 
Tapulama Kanununun Damga Resmi muaiiyetine 
ait hükümleri 
Çay Kanununa ek Kanunun Damga Resmi muafi
yetine ait hükümleri 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 
2 madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun (Damga Resmi mu
afiyeti) 

28 
23 
25. 
25. 

. 5 
12 
12 
5 

. 1934 
.1934 
. 1935 
.1938 

Tayyare Resmi 

2459 Tayyare Resmi Kanunu 
26471 
2877 
3401 

» Ek ve değişikliği 
j 



0/1İ 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

22 . 3 .1950 

28 . 5 .1934 

2â . 12 .1934 
17 . 1 .1940 
29 . 5 .1941 

Ö Z E T İ 

5602 Tapulama Kanununun Tayyare Resmi muafiyetine 
dair maddesi 

2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkmda Kanun 

2672) 
A Ek ve değişiklikleri 

4040 Fevkalâde Zam Kanunu 

Harçlar 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 

25 .12.1952 
11. 3 .1954 
20 . 5 .1955 
26 . 4 .1957 
23 . 3 .1950 
20 . 5 .1955 

5887 
6401*1 
6608}-
6955J 
5625 
6593 

' » 

Nizamname 

Kanun 
» 
» 
» 

Nizamname 

» 

4 

5. 

15. 
14. 
9. 
11. 

18. 

4. 

. 7 

,12 

6 
1 , 
5 . 
5 

3 

7 

.1931 

.1935 

.1938 

.1942 

.1952 

.1953 

.1955 

.1957 

1836 

2/3642 

3456 
4166^ 
5928 \ 
6085 

4/4595 

4/9186 

Kanun 30 Teşrinisani 1330 

18. 

22. 
15. 

1 .1950 

3 .1950 
7 .1950 

5516 

5602 
5682 

Harçlar Kanunu ve bu kanuna ekli tarifeler 

Değişikliği 

Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Ecnebi Devletlere Ankara'da Sefarethane ve Kon
soloshane inşa Etmek için Meceanen Arsa Tahsisi 
hakkındaki Kanunun muafiyete mütaallik 2 nei 
maddesi 
Veraset ve intikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alına
cağı hakkındaki Kanunun muaddel 50 nei maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nci 
maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 

Ek ve değişiklikleri 

Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
A fıkrasının 1 ve 2 nci bendi ve D fıkrası 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 
15 nci maddeleri 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 2 nci madde
sinin 47 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 
Nizamname 
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 



— C/12 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

* * 

» 

» 

» 

Anlaşma 

Tarihi 

2 . 4 . 1 9 5 8 

26 . 7 .1958 

15 . 7 .1953 

22. 7 .1953 

20. 4 .1955 

14.10.1955 

Numarası 

7019 

7154 

6133 

6186 

6541 

Ö Z E T İ 

Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında 
Kanun 
Pasaport Kanununun 14. ncü maddesinin değişti
rilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair Kanun 
Çay Kanununa ek Kanunun muafiyete dair hüküm
leri 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanunun 8 ve 
9 ncu maddeleri 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının 
imzalarının tasdikinden alınacak hare miktarının 
tesbiti hakkında 

Kanun 

Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 

2 Şubat 1340 

3 . 5 . 1 9 2 8 

23 . 3 .1931 

405 Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 

1234 Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve 68 nci maddeleri 

1775 Ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

TEKEL GELİRLERİ 

Tekel İdaresi 

Kanun 

Tütün 

10 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 



C/13 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 11.12 .1936 
15. 2 .1953 

t. V. H. kararnamesi 6 .11.1952 

Tuz 

3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 
5881 Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 

3/15898 Hususi teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar 
hakkında 

Kanun 

t. V. II. kararnamesi 

8 . 6 . 1 9 4 2 

B. K. Kararı 

îsptrto ve İspirtolu İçkiler 

4250 

7. 
9. 
9. 
1. 

12 
5 
5 

, 8 

.1949 

.1955 

.1955 

. 1942 

5451] 
6552 \. 
6553J 

2/18435 

23 . 3 .1950 

13 . 5 .1952 

25 . 6 .1955 

3/10966 

3/15076 

4/5355 

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 satabileceği 
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 
ispirtodan alınacak asgari ve âzami inhisar Resmi 
hakkında 

Kanun 
B. &. Kararı 

20. 5 .1942 
25 . 6 .1955 

T. B, M. M. Karan 16 . 4 .1952 

Çay 

4223 Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 nci maddeleri 
4/5354 Çayın beher kilosundan alınacak inhisar Resmi 

hakkında 
1796 4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası

nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 



— C/14 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T I 

Kibrit 

Kanun 

» 
» 
» 

Kararname 

» 

28 . 5 .1943 

3 . 5 .1944 
27 .12 .1945 
20 . 5 .1946 

2. 7 .1943 

11.10 .1943 

4426 

45561 
4816 $ 
4897 

2/20203 

2/20731 

Kibrit İnhisarı İşletmesinin kaldırılmasına ve 
bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin 
kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Ek kanunlar 

Kibritin Tekel İdaresine geçimi ve İşletme İdare
sinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . 5 .1943 tari
hinden itibaren muteber olmak üzere 2 kuruş ola
rak tesbiti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması) hakkında 

Kanun 

Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi 

28. 5 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 

26 .3 .1945 4708 Değişikliği 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam Kanununun 27 nci maddesi gere

ğince tuzdan alman Savunma Vergisi 

Oyun Kâğıdı 

Kanım 

B. K. kararı 

Kanun 

21 . 6 .1927 

5 . 6 .1944 
20 . 5 .1955 
5 . 4 . 1 9 5 1 

20 .11.1952 

18 . 6 .1952 

1118 

4584J 
6600$ 

3/12811 

4/1862 

5964 

Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nci maddeleri 

, Değişikliği 

Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 
İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının pe
rakende satış fiatı hakkında 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Güm
rük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan 
Tekel maddesi olanlarının Tekel Eesmi ile diğer 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 



— C/15 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev^ Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

Gayrimenkul icar ve ecrimisÜleri 

17. 

30. 

2. 
8. 

, 5 

1 

6 
8 

.1928 

.1957 

. 1934 

.1951 

1266 

6893 

2490 
5830 

14 

3. 
14. 

.12.1953 

3 .1954 
6 .1951 

6195 

6309 
5785 

Islâhı Hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin 
tadili hakkında 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nei maddesinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu 'daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nei maddeleri 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız Iktisaplannm 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nei mad
deleri 
Maden Kanununun 133 ncü maddesi 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için eerimisil aranmaması hakkında 
Kanun 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hâsılatı 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15 . 4 .1339 

14 
17 

1926 
1926 

22. 2 .1926 

16 . 6 .1927 

333 

716 
743 

748 

1080 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 
13 Eylül 1331 tarihli Kanunu' muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nei maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesi 
Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi 
binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair Ka
nun • 



— C/16 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 7 

2. 

17. 
28. 

6. 
18. 

5. 

9. 

10. 

17. 

Tarihi ] 

. 6 .1932 

6 .1934 

4 .1944 
6 .1938 

5 .1941 
1 .1939 

7 .1939 

6 .1941 

7 .1945 

6 .1947 

kamarası 

1943 

2490 

4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

5098 

28. 

2. 

18. 

6 .1948 

6 .1949 

6 .1952 

5227 

5420 

5963 

29. 

9. 

18. 
1. 

6 

2 

5 
7 

.1951 

.1955 

. 1955 

.1953 

5800 

6462 

6570 
6093 

10 . 7. . 1953 6131 

Ö Z E T İ 

Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimejıkullcrm 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek Kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında kanun 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci 
maddesi 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci madde
sinin (B) fıkrası 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin 
satılmasına dair kanunun 1 nci maddesi 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satıl
ması hakkında 
Gayrimenkul Kiralan hakkında Kanun 
iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadiline 
ve Yeniden Bâzı Hükümler ilâvesine dair 5420 ve 
582G sayılı kanunların bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri 
Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 



0/17 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 

Tarihi 

24 . 7 .1953 

21.12 .1953 

3.3.1954 
3.3.1954 

9.3.1954 

Numarası 

6188 

6207 

6309 
6310 

6339 

20. 

18. 

22. 

4 

5 

6 

.1955 

.1955 

.1956 

6541 

6566 

6746 

22 . 6 .1956 
4 , 7 . 1 9 5 6 

6747 
6771 

» 

* 
Nizamname 
T. B. M. M. 
Kararname 

Kanun 

K. 

9 

16. 
18. 
29. 
24. 

17. 

. 7 

, 7 
. 6 
12 
11 

4 

.1956 

.1956 

.1957 

.1937 

.1939 

.1957 

6776 

6785 
4/9153 
1023 

2/12374 

6947 

Ö Z E T İ 

Bina Yapımını Teşvik ve izinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nci maddeleri 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası 
Maden Kanununun 36 ve*121 nci maddeleri 
İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Beledi
yesinin yapacağı binalarla mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada, 18 parsel 
numaralı hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Baraj inşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkında Kanun 
Telsiz Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilme
si hakkında Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında Kanun 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi 
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimen-
kullerden lüsumu kalmıyanlarm satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkında Kanun 
Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada, 1 
parsel numaralı arsanın satışı hakkında Kanun 
imar Kanununun 31 nci maddesi 
imar Nizamnamesi 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 
3667 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkra
sının sureti tatbikına ait talimatnamenin hüküm* 
lerîne dair 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden (1 148,576) 
dekarının satılması hakkında Kanun 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE ÎDARE EDİLEN KURUMLAR 

Kanun 31.12.1928 1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları vt 
Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
ve merbutatınm tasdiki hakkında Kanun 

31. 8 .1956 6831 Orman Kanunu 



0/18 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Talimatname 

» 

Nizamname 

» 

Tarihi 

11.10.1956 

U . 6 .1957 

9 .8 .1938 

19. 2 .1957 

Numarası 

—-

4/9123 

2/9634 

4/7800 

ö Z E T t 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla 
yapılacak orman emvali satışlarına ait Talimat
name 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin 
sureti tatbiki hakkında Talimatname 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının görecek
leri işlere dair Nizamnameye 2 maddenin ilâvesi 
hakkında 

Kanun 2 . 5 

Darphane ve Damga Basımevi hasılatı 

1932 1951 Darphane ve Damga Basımevi Kanununun (Darp
hane mütedavil sermayesi) teşkiline mütedair 3 ncü 
maddesi 

Kanun 

Resmî basımevleri hasılatı-

11. 1 .1939 3558 Devlete ait matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 

27 . 1 .1927 968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında' 

. 1933 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 

.1939 3577 Değişikliği 
1 

26 

Resmî Okullar Gelirleri 

Kanun 6. 7 .1931 

11 . 6 .1932 
4 . 6 .1932 

9 .6 .1937 

3 . 6 . 1 9 3 8 

7 . 7 . 1 9 3 9 

20. 5 .1940 

1838 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 3, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Değişikliği 
Tıp Fakültesinden neşet edecek talebelerin mec
buri hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti prevantoryum ve sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı ertik okullar mütedavil 
sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
îlk öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
Devlet Konservatuvan hakkındaki Kanunun 6 nci 



C/19 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
maddesi 

15 . 9 .1944 4668 Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 

10. 6 .1949 5441 Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 

1 .8 .1951 5822 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim 
Bakanlığına Devrine dair Kanun 

Diğer Kurumlar Gelirleri 

Kanun 26 

29. 

2. 

21. 

10. 
21. 

5 . 

23. 

. 1 

5 

6 

, 7 

6 
6 

7 , 

12 

.1341 

.1926 

. 1930 

. 1931 

.1933 

.1934 

.1934 

. 1#934 

549 

867 

1678 

1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

28. 

30. 

11. 

10. 
10. 

6 

12 

5 

7 . 
6 , 

.1938 

.1940 

.1953 

,1953 
.1957 

3526 

3959 

6085 

6132 
7000 

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 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumları üretilmesi hakkındaki Kanunun 
6 nci maddesi 
Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad 
deleri 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte
davil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 V3 
5 nci maddeleri 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D fıkraları 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
At Yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek 



cm 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Talimatname 
» 

B. K. K. 

1340 
19 . 6 .1936 

3 . 9 .1951 

2/4858 

î/13642 

Talimatname 
» 

Kanun 

» 

Talimatname 

Kanun 

» 

2 5 . 
22 

13. 

13 . 

3 . 

29. 

16. 

2 
4 

5 

5 

8 

5 

2 

.1955 

.1955 . 

.1955 

. 1955 

. 1955 

.1946 

. 1958 

4/4502 
— 

6561 

6562 

9068 

4911 

7090 

Muayene ve tedavi evleri hakkında 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında Tali
matname 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Enstitüsünce umumi sıhhate taallûk etmi-
yen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene, 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile ayı, 
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 rehabilitasyon müesseselerine verilecek müteda
vil sermaye hakkında 
DDT Mütedavil Sermayesi Kanunu 

6562 sayılı D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu
nun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatname
nin 6 ncı maddesi 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye
si hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Karayolları yapımı i cin girişilecek gelecek yıllara 
sâri taahhüt işlerinde kul 1 anılmak üzere bono ih
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kârları 

Kanun 

Radyo Gelirleri 

9 . 6 , 1 9 3 7 3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
24 . 5 .1949 5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak

kındaki Kanunun 27 nci maddesi 

Kanun 

Millî Piyango Geliri 

5 . 7 . 1 9 3 9 3670 Millî. Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

23 . 5 .1951 5772 Değişikliği 



C/21 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

YEDÎNCİ KISIM 

GENEL KURUMI/AR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN DEVLET PAYI 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müta-
allik mukarreratın varidata mütaallik hükümleri 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Kanan 

Kararname 
» 

Mükerrer Sigorta Sandığından alman 

25 . 6 .1927 1160 

27, 
1 1 . 

6 
10 

1929 
,1954 4/3680 

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 Irak 
Petrol şirketlerinden % 10 HaEİnıe hissesi 

Kaiıinı 13 . 5 .1955 

13 . 5 .1955 

Petrol şirketlerinden alman 

6558 

6558 

6326 sayılı Petrol Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Tadili ve Bâzı Maddelerine Fıkralar ilâvesi hak
kındaki Kanunun devlet hakkına dair 56 ve 69 
ncu maddeleri 
6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
daki Kanunun devlet hiıee*ine dair 78 noi mad
desi 



— C/22 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

SEKİZİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Kanun 8 . 7 . 1 9 4 8 5253 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
iş 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 - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta» 
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

» 25. 3 .1949 6359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 

* 1 . 3 . 1 9 6 0 5582 Marshall Plânı «Avrupa Kalkunma 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 - Im
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolar
lık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 

» 12 .11.1951 5853 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ekonomik iş Birliği 
Anlaşmasını değiştiren Protokolün onanmasına 
dair Kanun 

» 20. 6 .1952 5977 Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve eklerinin onanmasına dair Kanun 

» 27 . 1 .1954 6237 Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad 
desinin 2 nci fıkrası 

» 10. 2 .1954 6245 Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 



- ö/ââ 
ve başka varidatın 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

3 .1954 6352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Amerika Bir
leşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» na
mına hareket eden «Export - İmport Bank Of 
Washington» arasında imzalanan (11,2) milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkın
da Kanun 

3 .1954 6353 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan iktisadi îş Birliği An
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 
tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

3 .1954 6370 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit muaddel Eko
nomik îş Birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 
1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

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 

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 

9 .1956 6849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına 
hareket eden «Export - împort Bank of Washing
ton» arasında imzalanan 20 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaş
masının Muvakkat Tatbik Protokolünün tasdiki
ne dair Kanun 

7005 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri namına hareket eden «Export - împort 
Bank Of Washington» arasında 20 Mart 1956 ta
rihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi An
laşması ve Ekinin tasdiki hakkında Kanun 

2 ,1957 6933 Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı-
siyle alınacak Hazine hissesi hakkında Kanun 

12.1956 

6 .1957 



0/24 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Belli giderler karşılığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından altnan 

11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer mad
deleri 

5377] 
6542}. Ek ve değişiklikleri 
6571J 
6842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu

nunun 17, 19 ve 36 ncı maddeleri 
24, 5 . 1957 «978 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka

nununun 37 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 

2 . 
27. 
18. 
10. 

5 
4 
5 
8 

.1949 

.1955 
. 1955 
.1951 

Kanun 
B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alman 
27. 5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 

maddesi 

Kanun 26. 5 .1827 

G) Teberruat 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 

Kıymetli Kâğıtlar 

2 . 4 . 1 9 5 8 7110 Bağdad Paktı Müşterek Projelerine Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından hibe şeklinde yapılan 
(12 670 000) dolarlık yardımla ilgili anlaşmaların 
kabul ve tasdiki hakkında Kanun 

26 . 5 .1926 859 îpekböeeği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 

11 . 4 .1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaber
lerinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mu
kabilinde satılması hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

5 . 7 . 1 9 3 9 3686 Evlenme kâğıtları ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki Kanunun 2 nci'maddesi 



— C/25 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Ta vizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya 
bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları 
bakavası 

Oezalar 

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 



— C/26 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Çe§itli gelirler 

Kanun 

Talimatname 

29 .11.1336 

18. 3 .1926 
26 . 5 .1927 

25 . 6 .1927 

24 . 5 .1928 

24 . 5 .1928 

4.4.1929 

16. 5 .1929 

7.1.1932 

17 . 1 .1940 
12. 6 .1933 

2.6.1934 

80 . 6 .1934 

27 .12 .1939 
10. 6 .1935 

66 

788 
1050 

1149 

1338 

1349 

1412 

1447 

1918 

3777 
2308 

2490 

2548 

3757 
2777 

Kanun 

» 
1. V. H. Kararı 

Kanun 

» 

21. 

15. 
10. 

2. 

10. 

3 

7 
3 

5 

7 

. 1938 

.1953 

.1956 

.1952 

.1940 

3340 

6152 
4/6862 

5922 

3894 

İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 neu maddesi 
Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka
nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanu
nun 60 nci maddesi 
Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
Şirketlerin müruruzaınanja uğrıyan kupon, tahvi
lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve ihale 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 nei ve 
değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri . 
Değişikliği 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İşletme, İktisadi ve Muhasebe Enstitüsü Talimat
namesinin 16 nci maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 

•maddeleri 
Değişik 1 nei maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ve millî sarayları gezecek 
olanlardan alınacak ücretlere dair liste 
3803 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
Kanun 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 



— C/27 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Karar 

Kanun 

23 . 9 .1928 — Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 

4 . 7 . 1 9 4 1 4094 Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 neu maddeleri 

15 . 1 .1943 4386 Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 

8 . 7 .1948 5256 Maliye Vekâleti ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde akde
dilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin 
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 

14 . 7 .1950 5676 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında J 

28 . 2 .1951 5750 Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleşmesi ve Mar-
slıall 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 Def i hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 

2 . 7 . 1 9 5 3 6095 Kuzey Atlantik Andlasması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
ncü maddesi 

3 . 7 . 1 9 5 8 6114 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasın
da Teknik Yardım teminine mütedair Esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
(Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 3 fıkrası) 

20. 5 .1955 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 sayılı Kamunun 5 nei Maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 



C/28 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kararname 

Karnın 

Kararname 

Kaimi ı 

Kararname 

Tarihi 

14 . 5 .1941 

10 . 9 . 1957 

2 . 4 . 4958 

J4 . S .1958 

23 . K . 1958 

Numarası 

2/15799 

Ö Z E T İ 

7050 

4/10641 

ıJ6i 

4/1.0707 

Hayvan Sağlık Meıımrlan Mektebi Nizam namesi
nin tasdikma dair • Kararname 
Hususi kanun, niza/mname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alına
cak tazminata dair hüküm 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslav
ya'da devletleştirilen Türk mal, hak ve menfaat
lerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 
Türk param kıymetini koruma hakkında 15 sayılı 
Karar 
Türkiye, ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
teşkilât Kanunu: 
i »is ticaret rejimi hakkında Kanıt' 

Kanun 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harclart ve sair varidatı, alâkadar eden hükümler 

24.12 .1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

5015 60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 nen maddesi 

6548 Değişikliği 

19 . 

2. 
> 7. 
18. 
1. 
28. 
3. 

2 

5 
6 
7 • 

i . 

2 
7 

.1947 

. 1955 

.1949 

. 1951 

. 1953 

. 1957 

.1951 

195:'! 

10. 

9. 

21. 

30. 

29. 

3 

7 

5 

î 

fi 

.1954 

1.954 

.1955 

. 1956 

. 1956 

5432 
5815] 
6094}. 
6935J 
5798 

6183 

Yergi Usu i Kanununun muhtelif hükümleri, 

.1 'oğişikliği 

Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz
ların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimler
den muaflığı hakkında 
Âmme Alacaklarımı! Tahsil Usulü' hakkında Ka
nun 

6367 Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Âcil 
Yardım Fonu ile Akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının Tasdikma dair Kanun 

6426 Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki Vergi Mu-
' afiyetleri Anlaşmasının tasdiklini dair 

6623 Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetine mütaallik 19 ncu maddesi 

6652 Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
«'ocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunim har*: 
ve resim muaflığı hakkında'6 neı maddesi 

6764- 50 mUvon liralık iç istikra?', akdi hakkında Kanun 



0/29 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

» 
» 

Tarihi 

11. 7 .1956 

13 . 7 .1956 
5.9.1956 

Numarası 

6797 

6804 
6820 

Talimatname 2 . 4 . 1 9 5 6 

Ö Z E T İ 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkında 
İç istikraz akdi hakkında 
16 Haziran 1949 tarihinde O nevre'de imzalanmış 
olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına ve ka
rayolu ile Milletlerarası eşya nakliyatına mütaal-
Lik Milletlerarası Gümrük Sözleşme projelerinin 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Pro
tokol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve ekleri
ne» iltihakımız hakkında Kanun 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin t 

'21 nci maddesi 

Nâzım Varidat 

Kanun 

î. V. H. kararı 
Kanun 

21. 6 .1927 

5.6.1944 

18. 5 .1929 

29 . 4 .1933 

31. 5 .1933 

27 .12 .1937 

8.1.1940 
25 . 5 .1938 

11] 8 

4584 
1454 

2159 

2256 

3293 

2/12627 
3398 

11 . 8 .1941 

1.7.1948 
11. 2 .1950 

4109 

5237 
5539 

Oyun Kâğıdı inhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Hilâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Değişikliği 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
inhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
1. Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Bu kanuna müstenit Kararname 
Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais Gümrük Resmi ile diğer vergilerin 
mahsubuna dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki Kanunun 7 nei maddesi 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 



C/30 
Vergilerin, resimlerin ve başka raridatm 

dayanakları 
Nev'i ~" ~~ 

Kanun 

Tarihi 

15. 9 .1957 
10 . 9 .1957 

11. 9 .1957 

24 . 3 .1958 

Numarası 

6968 
7045 

7054 

7106 

Ö Z E T İ 

Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 
T. C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyet Hükümeti 
arasında münakit 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 19J57 
tarihinde Kahire'de teati edilen mektupların tas
diki hakkındaki Kanun 



C - Cetveli 
(II) 

Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasiyle) • 



C 32 
Vergilerin, resimlerin ve bagka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi Numarası O Z E T 1 

1925 ve daha evvelki tariklere ait mevzuat 

26 Mart 1322 

30 .Teşrinisani 1330 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Mukavelename 18 Mayıs 1386 

Kanun 29 .11.1336 66 

» 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 
> 

15 Nisan 1338 

15 . 4 .1339 

2 Şubat 1340 

1340 
6 Nisan 1340 

6 Nisan 1340 
26. 1 .1341 

216 

333 

405 

— 
466 

467 
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 tarilıli Kanunu Muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Zabıtai Sıhhiye! 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 

» » » » 
Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ma dair 
Kanunun 3 ncü maddesi 

1926 yılına ait mevzuat 

Kanun 14. 
17. 

22. 

1 .1926 
2 .1926 

2 .1926 

716 
743 

748 

18. 3 .1926 
1 . 4 . 1 9 2 6 

26. 5 .1926 

29 . 5 .1926 

788 
797 
859 

867 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Va
kıflardan bâzı Müesseselerle Belediyelere Satıla
cak Arazi ve Arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu 
İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muaye
ne ve Satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu mad
desi 
Ziraat Vekâletine Merbut Bâzı Mektep ve Mües
seselerin Sureti İdaresi hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesi 



- 0/33 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 7 . 6 . 1 9 2 6 911 Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
ingiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden alınan % 10 Hazine hissesi 

— — Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan 
hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak et
tiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

10. 6 .1926 927 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 Hilâliahrnere ayrılan hisse 
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 
ncü maddeleri 

Kanun 

1928 yılma ait mevzuat 

3 . 5 .1928 1234 Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 8 
ve 68 nci maddeleri 

17. 5 .1928 1266 Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında 

23. 
24. 

24. 

5 
5 

5 

.1928 

.1928. 

.1928 

1324 
1338 

1349 

Damga Resmi Kanunu 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye irat 
Kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 



0/34 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Karar 

Kanun 

Tarihi 

23 . 9 .1928 

31.12 .1928 

Numarası 

1375 

ö Z E T î 

Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'de Şark Demir
yolları Bankası Arasında Münakit 4 Kıt'a itilâf -
namenin ve Merbutatınm Tasdiki hakkındaki Ka
nun 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

1929 yılma ait mevzuat 

4 . 4 . 1 9 2 9 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesi 

16. 5 .1929 1447 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 

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 nei maddesi 

27 . 6 .1929 — Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
14 .12 .1929 1541 Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 

Kanun 

1930 yılına ait mevzuat 

31. 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti İle isveç 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 müzeyyel 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 

Kanun 

1931 yılma ait mevzuat 

23 . 3 .1931 1775 Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun ek 
ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 

26 . 3 .1931 1794 Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin 
sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri 



- 0/35 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
' Nev'i r " 

Kanun 

Tarihi 
4.7.1931 
4.7.1931 

6.7.1931 

21. 7 .1931 

Numarası 
1836 
1836 

1838 

1858 

Ö Z E T İ 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişikliği 
Veraset ve intikal Vergisi Kanununun yürürlü
ğe girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alı
nacağı hakkındaki muaddel 50 nci maddesi 
Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mek
tep pansiyonlar hakkındaki Kanunun değişik 2, 
3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Distofajin Tahsisatının Mütedavil Sermaye Ola
rak Kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

Kanun 
» 

» 

> 

» 

» 

T. B. M. M. K. 

7. 
7. 

7. 

2. 

4. 

11. 

30. 

1 
1 

4 

5 

6 

6 

6 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

. 1932 

1918 
1918 

1943 

1951 

2000 

2005' 

721 

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 kamunun «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 İdare Edilecek Mek
tep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

1933 yılına ait mevzuat 

Kanun 
» 

1 .4 .1933 
29 . 4 .1933 

28 . 5 .1933 

31. 5 .1933 

12 . 6 .1933 

10 . 6 .1933 
12 . 6 .1933 

2133 
2159 

2237 

2256 

2268 

2291 
2308 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
inhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
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 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su 
boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Res
mi alınmamasına dair 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Şirketlerin Müruruzamana Uğrryan Kupon, Tah
vilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye inti
kali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 



C/36 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1934 yılına ait mevzuat 

t. V. H. Kararı 
Kanun 
» 

* 
» 

» 
» 

> 

» 

» 

» 

9. 
28. 
28. 

28. 
'28. 

2. 
2. 

2. 

4. 

21. 

30. 

1 
5 
5 

5 
5 

6 
6 

6 

6 

, 6 

. 6 

.1934 

. 1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

. 1934 

.1934 

2/20 
2455 
2456 

2459 
2460 

2490 
2490 

2490 

2499 

2526 

2548 

5, 

23. 
23. 

. 7 , 

,12 
12, 

.1934 

.1934 
,1934 

2582 

2647 
2654 

23 .12.1934 2672 

Maden kömürleri hakkında 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu Ilsakı hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Artırma, Eksiltme ve-ihale Kanunu 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasmda 
akit ve imza edilen Ticaret Itilâfnamesinin tas
diki hakkında 
Nebat ve Hayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve 
Temizleme işleri için Kurulacak Fennî Müessese
ler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları inşaatı Karşılı
ğı Olarak Alınacak Harç ve Mahkûmlara ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri haklardaki Kanunun 1 
nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edil
miş Pamuk Tohumları Üretilmesi hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ziraat Vekilliği Müesseselerince Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satılması ve işler Sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad
deleri 
Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu Ilsakı hakkındaki Kanunun değişikliği 

Kanun 

1935 yılma ait mevzuat 

3 .6 .1935 2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin 1 numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 

10 . 6 .1935 2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 
14. 6 .1935 2809 Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile 

Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanu
nun 1 nci maddesi 



C/3f — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T 1 

Nizamname 

Kanun 

5.12.1935 2/3642 Kadastro ve Tapu vTahrirî Nizamnamesinin 25 
nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 

13 .12 .1935 2864 Turist Gemilerinden Alman Resimlerden Bâzıla
rının indirilmesi hakkında Kanun 

25 .12.1935 2877 Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 

Kanun 
Talimatname 

Kanun 

1936 yılına ait mevzuat 

2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
2/4858 867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 

müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında 
12 .1936 3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

20. 1 .1936 
19 . 6 .1936 

11 

Kanun 
» 

1937 
1937 

T. B. M. M. K. 

24 .12 .1937 

27 .12 .1937 

29.12 .1937 

1937 yılına ait mevzuat 

3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
3224 Maarif Vekâleti Prevantoryum ve Sanatoryumu 

hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
3290 Devlet Hesaplarında Liranın Esas ittihaz Edil

mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
3293 Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kul

lanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mü
tehassıs Yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

1023 Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 

t. V, H. Kararı 

23. 
11 

1938 yılına ait mevzuat 

28. 3 .1938' 

21. 3 .1938 

1938 
.1938 

3339 

3340 

3343 
3356 

30 . 4 .1938 2/8672 

Hariçten satınalman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair 
Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edeceklerden 
Alınacak Ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
Kira Konturatoları ile Ferağ ve intikal ilmüha
berlerinin ve Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının Be
del Mukabilinde Satılması hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Camdan fennî cihazlar hakkında 



C/38 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 25 . 5 .1938 3398 

» 
> 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Nizamname 

25. 
3. 

10. 

10. 

15. 
22. 
28. 

28. 

9. 

5 
6 

6 

6 

6 
6 
e 
6 

8 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

. 1938 

.1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

3401 
3423 

3437 

3437 

3456 
3478 
3524 

3526 

2/9634 

Devlet Demiryolları Bir Kısım işletme İşlerinin 
Sureti İdaresine ve Demiryolları İnşaat Muka
velelerinden Münbais 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 
Noter Kanununun değişik 65 nei maddesi 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mü-
tedavil Sermaye Verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 

1939 yılına ait mevzuat 

Kanun 

1. V. H. Kararı 
Kanun 

> 

» 
» 

» 

» 

» 

11. 

13. 
18. 

26. 

27. 
27. 

5. 

5. 

5. 

1 

1 
1 

1 

1 
5 

7 

7 

7 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

3558 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 

3667 

3670 

3678 

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 Kita/pları Mütedavil Sermayesi hakkında
ki Kanunun değişikliği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen Kanun 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 
Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin değişikliği hakkında 



- C/39 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

5. 7 .1939 3686 Evlenme Kâğıtları ve Nüfus Kütüklerine Tescil
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

7 . 7 . 1 9 3 9 3704 îlk öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 

24 .11.1939 2/12374 3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikına ait Talimatnamenin hü
kümlerine dair 

27 .12 .1939 3757 Ceza Evleri ve Mahkeme Binaları hakkındaki Ka
nunun değişikliği ^ 

Kanun 
I. V. H. Kararı 

Kanun 

1940 yılına ait mevzuat * ' " 

3 . 1 .1940 3765 Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
8 .1 .1940 2/12627 Mütehassıs Memur Yetiştirilmesi hakkındaki 

3293 sayılı Kanuna müstenit kararname 
17. 1 .1940 3776 Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Mü

dafaa Pulu îlsakı hakkındaki Kanunun değişik
liği 

17 . 1 .1940 3777 Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunu 
tadil eden Kanunun 22 nci maddesi 

17 . 1 .1940 3777 Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklik hakkında 

20. 5 .1940 3829 Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 
nci maddesi 

10. 7 .1940 3894 Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 

30 .12 .1940 3959 ' T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci madde
leri 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

1941 yılına ait mevzuat 

6 . 5 . 1 9 4 1 3975 Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrimenkulle-
rin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki 
Kanunun değişikliği 

14. 5 .1941 2/15799 Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdükına dair 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
20. 5 .194*** 4040 Fevkalâde Zam Kanunu (Binaların Savunma Ver

gisine) 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanunu (Veraset Vergisine) 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalade Zam Kanunu (Damga Resmine) 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanunu (Gümrüklerde kullanılan 

bâzı evrakın Müdafaa Vergisine) 



om 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanunu (Tuzdan alınan Savunma 
Vergisine) 

9 . 6 . 1 9 4 1 4062 îskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında 

4 . 7 .1941 4094 Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve 
Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Taksit-
lendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu 
maddeleri 

11. 8 .1941 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 

1942 yılma ait mevzuat 

Kanun 
» 

» 

t. V. II. Kararı 

14. 
20. 
27. 
27. 

8 

1942 
1942 
1942 
1942 
1942 

17. 6 .1942 

4166 
4223 
4226 
4226 
4250 

4268 

1.8.1942 2/18435 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) 
ispirto ve İspirtolu içkiler inhisarı 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 idaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabilece
ği hakkında 

1943 yılına ait mevzuat 

Kanun 

Kararname 

15 . 1 .1943 

28. 5 .1943 

43S6 

4426 

2 . 7 . 1 9 4 3 2/20203 

11.10.1943 2/20731 

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 itibaren muteber olmak üzere 2 kuruş ola
rak tesbiti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 



C/41 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 17 . 4 .1944 

3 .5 .1944 

17 
5 

1944 
1944 

15 . 9 .1944 

1944 yılına ait mevzuat 

4547 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun değişik
liği 

4556 Kibrit İnhisar İşletmesinin Kaldırılmasına ve Bun-' 
lann İşletilmesi için Muvakkat Bir İdarenin Ku
rulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

4565 Fevkalâde Zam Kanunu 
4584 Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun deği

şikliği 
4668 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 . 1945 4750 Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
10 . 7 .1945 4796 Mübadele ve Tefviz İşlerinin Kesin Tasfiyesi hak

kında Kanun 
27.12.1945 4816 Kibrit İnhisarı İşletmesinin Kaldırılmasına ve 

Bunların İşletilmesi İçin Muvakkat Bir İdarenin 
Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

Kanun 

1946 yılına ait mevzuat 

17. 5 .1946 4893 Şark halı ve kilimleri ve hayvan postları için ser
best yer hakkında 

20. 5 .1946 4897 Kibritin Tekel İdaresine Geçişi ve İşletme İda
resinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi 

29 . 5 .1946 4911 Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi) 

Kanun 

1947 yılma ait mevzuat 

19 . 2 .1947 5015 60 Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırıl
ması hakkındaki Kanunun 9 neu maddesi 

17. 6 .1947 5098 İskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Kaldırılma
sına, Değiştirilmesine ve bu Kanuna Yeniden Bâ
zı Madde ve Fıkralar İlâvesine dair Kanunun 2 
nci maddesi 



- C / 4 2 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

28. 6 

1. 7 
8. 7 

.1948 

.1948 

. 1948 

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
ları hakkında Kanun 
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 
iş 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 . Vİ . 1948 tarihinde Ak
dedilen Sözleşmenin Onanmasına ve Bâzı Döviz
lerin Hazine Nam ve Hesabına Alınıp Satılmasına 
ve Muhafazasına dair Kanun 

24 .12 .1948 5282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıf atiyi e hareket eden Ex-
port - împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

Kanun 

B.'K. Kararı 

7 . 2 .1949 

25 . 3 .1949 

2 
20 

5321 

5359 

6 .4 .1949 

2 . 5 . 1 9 4 9 

1949 
1949 

5365 

5377 

5383 
3/9357 

Çakmak ve Suni Çakmak Taşının Tekel Konu
sundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük 
kesimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıf atiyle hareket eden Ex-
port - Împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilen madenî su 
boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Res-
mi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa 
ek Kanun 
Gümrük Kanunu 
4323 sayılı Kanunla inhisar aitrna alman çaydan 
alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi hakkında. 



C/43 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

24. 5 .1949 

2. 6 .1949 

3. 6 .1949 
3.6.1949 
7.6.1949 

10. 6 .1949 

7 .12 .1949 

Numarası 

5392 

5420 

5421 
5422 
5432 
5441 

5451 

Ö Z E T İ 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak
kındaki Kanunun 27 nci maddesi 
İskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Gelir Vergisi Kanunu 
Kurumlar Vergisi Kanunu 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
değişikliği 

1950 yılına ait mevzuat 

Kanun 18. 1 

11. 2 

1. 3 

.1950 

.1950 

. 1950 

5516 

5539 

5582 

10, 

15. 

15. 

3 

3 

3 

, 1950 

.1950 

. 1950 

5587 

5591 

5598 

15 . 3 .1950 5599 

» 
» 
» 

B. K. Kararı 

22. 
23. 
31. 

24. 

3 
3 
3 

3 

. 1950 

.1950 

.1950 

. 1950 

5602 
5625 
5651 

3/10966 

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 
Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı» 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal olunacak 
hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Eıhtım Res
minden muafiyeti hakkında Kanun 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 ncu maddesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Kabul Edilen 
(Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin Katıl
ması hakkındaki Kanun 
Avrupa Ekonomik iş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malla
rın menselerinin tetkiki hakkında 
Tapulama Kanunu 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun 
Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik 
müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve eczanele
re verilecek saf ispirtoların satış fiyatı ve 3/1702, 
3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkında 



— C/U — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

14. 7 .1950 

15 . 7 .1950 

Numarası 

5676 

5682 

Ö Z E . T I 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası arağında akdedilen Kredi anlaşmala
rı hakkında 
Pasaport Kanunu 

1951 yılına ait mevzuat 

Kanun 19 . 1 .1951 

24. 1 .1951 
28 . 2 .1951 

5698 

5710 
5750 

24 . 5 .1951 5764 

B. K. Karan 

Kanun 

> 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

5. 

23. 

1. 

14. 

3. 

29. 

18. 
27. 
27. 
1. 

4 

5 

6 

6 

7 

6 

7 
7 
7 
8 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

. 1951 

.1951 

.1951 

.1951. 

.1951 

3/12811 

5772 

5775 

5785 

5798 

5800 

5815 
5818 
5820 
5822 

Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve 
Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Te
min Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liraların
dan Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesap
larına İntikal Şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namma 
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 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun değişik
liği 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Ka
nun (Muafiyet hakkında) 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz
ların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 
Kadrodan Çıkarılmış Olan Harb 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 



0/45 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T I 

Kanun 8 . 8 . 1 9 5 1 5830 

P». K. Karan 

» » 

10 . 8 .1951 

12 .11.1951 

12.11.1951 

5842 

5852 

5853 

23 . 8 .1951 3/13561 

3.9.1951 3/13642 

Resmî daire ve müesseselerin Siyasi partilere 
bedelsiz mal devredemiyeeeklerine 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 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 
36 ncı maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Export - Im-
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ekonomik îş Birliği An
laşmasını değiştiren Protokolün onanmasına dair 
Kanun 
Gümrük Tarifesi ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües-
sesesince umumi .sıhhate taallûk etmiyen ve bir 
ücret mukabilinde yapılan muayene, tahlil ve tet
kikler için hazırlanan tarife ile, aşı, serum ve 
diğer maddelerin satış kıymetlerini gösterir cet
velin tasdiki hakkında 

1952 yılına ait mevzuat 

Kanun 15 . 2 .1952 5881 

» 
» 

T. B. M. M. K. 

Kanun 

» 
B. K. kararı 

25. 
16. 

16. 

2. 

9. 
15. 

2 
4 

4 

5 

5 
6 

.1952 

. 1952 

. 1952 

.1952 

.1952 

.1952, 

5887 
5917 

1796 

5922 

5928 
3/15076 

Tuz Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilme
si ve bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında 
Kanunun 10 ncu maddesi 
Harçlar Kanunu 
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 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satıla
cak ispirtoların maliyet bedellerine 10 kuruş 
Tekel Resmi ilâvesi hakkında 



— C/46 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

B. K. kararı 

18 . 6 .1952 

18 . 6 .1952 

20 . 6 .1952 

5963 

5964 

5977 

6.11.1952 3/15890 

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 Besmi ile 
diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 
Seyhan Barajının Finansmanı için Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve Eklerinin onanmasına dair Kanun 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında 

Kanun 

1953 yılma ait mevzuat 

29 . 1 .1953 6021 Bir Gümrük îş Birliği Konseyi ihdasına Müteda
ir Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme 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 

11. 5 .J.953 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 .1953 6093 iskân 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 .1953 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 



— C/47 — 
Vergilerin, resimlerin vt başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 3 . 7 . 1 9 5 3 6114 

18. 

10. 
15. 
15. 

25. 

7( 

7 
, 7 
7 

7 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

6131 

6132 
6133 
6152 

6180 

» 
» 

» 

I. V. H. K. 

Kanun 

» » 
» 

» 

21. 7 .1953 
22. 7 .1953 

24 . 7 .1953 

20 .11.1953 

14 .12 .1953 

25.12.1953 
21.12 .1953 

21.12.1953 

6183 
6186 

6188 

4/1862 

6195 

6200 
6202 

6207 

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 ımütedair esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkında Kanuna 
merbut Anlaşmanın III ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası 
Erzincan'da Yapılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Çay Kanununa ek Kanun 
Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kaarun 4 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi jve Eesmine tâbi tutulmıyacağma dair 
Kanun * 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve izinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve '5. nci maddeleri 
ilişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının pera
kende satış fiatı hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız iktisaplarının 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1. 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrası 

Kanun 

1954 yılına ait mevzuat 

27 . 1 .1954 6237 Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad-

10 . 2 .1954 6245 
desinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 



C/48 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları % 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

15. 

26. 

3. 

3. 
3, 
3. 

7. 

7. 
7. 

9. 

2 

2 

, 3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

6266 

6290 

6309 

6309 
6309 
6310 

6326 

6326 
, 6327 

6339 

10. 2 .1954 6247 Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendi ile aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Kan bankaları ve kan nakil merkezleri döner serma
ye Kanunu „ 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu 
ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 
Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119, 120, 
122,136,144,145 ve 150 nci maddeleri 
Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri 
Maden Kanununun 133 ve 141 nci maddeleri 
İzmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtının İzmir Beledi
yesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu mad
deleri 
Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 
6 ve 9 ncu maddeleri 
İstanbul'da Eminönü'nde kain 405 ada, 18 parsel 
numaralı, hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

10. 3 .1954 6352 Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Dev
letleri Müşterek Güvenlik İdaresi» namına hare
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» 
arasında imzalanan (11,2) milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve Ekinin onanması hakkında Kanun 

10. 3 .1954 6353 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 

10. 3 .1954 6355 Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Liste
sinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 

1 0 . 3 .1954 6367 Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuklara âcil 
yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının tasdikma dair Kanuna ekli Anlaşmanın 
VI nci maddesi m 

10. 3 .1954 6369 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 



0/49 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

10 . 3 .1954 

Numarası 

6370 

10. 3 .1954 6371 

10 . 3 .1954 

11. 3 .1954 

6377 

6392 

:. v. H. 

» 

£anu 

> 

» 

m 

K. 10. 

10. 

11. 

2. 

7. 

4 

4 

3 

7 

7 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

4/2846 

4/2847 

6401 

6426 

" 6427 

8 .7 .1954 6433 

11.10.1954 4/3689 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında münakit mu
addel Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını tadil eden 
7 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair 
Kanun 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çer
çevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe 
ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikına dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaalük ikinci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteni
den madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Maden Kanununun 115 nci maddesi gereğince ma
denlerden alınacak Devlet hakkına dair 
Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 ve 
54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkında Ka
nun 
Türkiye ile Birleşik Amerika Arasında Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının Tasdikına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında, Kuzey Atlantik Andlaşmasına Ta
raf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne da
ir Sözleşmenin Tatbikine Mütaallik Anlaşmanın 
Tasdikına dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 
madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 
Mükerrer sigorta inhisarının beş sene müddetle 
Millî Reasürans T. A. Şirketince işletilmesi hak
kında 

Kanun 

Tftlimatnflm* 

7. 1 .1955 

9 . 2 . 1 9 5 5 

1955 yılına ait mevzuat 

6449 Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif 

6462 

25 . 2 .1955 4/4502 

Nomankla-
türüne ve gümrük kıymetine mütedair mukavele
lerin tasdiki hakkında 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harp gemisinin satıl
ması hakkında 
Hastaneler talimatnamesi, 

* 



Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Nizamname 18. 3 .1955 4/4595 

Kamun 35 . 3 .1955 6528 

» 30. 3 .1955 6529 

» 13. 4 .1955 6536 

» 20. 4 .1955 6541 

Talimatname 22. 4 .1955 

Kanun 27. 4 .1955 6542 

» 2 . 5 .1955 6548 

» 2 . 5 . 1 9 5 5 6549 

» 9 . 5 . 1 9 5 5 6552 

» 9 . 5 .1955 6553 

» 13. 5 .1955 6558 

» 13. 5 .1955 6561 

» 13. 5 .1955 6562 

i/50 

Ö Z E T İ 

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 ithal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanun 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak ka
saba, köy ve arazi hakkında Kanunun 8 ve 9 ncu 
maddeleri 

Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner 
sermaye muamelâtına ait talimatname 
T. C. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun 
60 milyon madenî ufaklık para basılması hakkında
ki 5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline 
dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkid Taraflarından bâzıları il© Japonya arasın
daki ticari münasebetleri düzenliyen beyanname
nin tasdiki hakkında Kanun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair Kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 

4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
da Kanun 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri 
ile Rehabilitation müesseselerine verilecek müte-
davil sermaye hakkında Kanun 

"D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu 

* 



C/51 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 18 . 5 .1955 

18. 5 .1955 
18. 5 .1955 

20 . 5 .1955 

6566 

6570 
6571 

6572 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20 . 5 .1955 

20. 5 .1955 

20. 5 .1955 

6582 

6585 

6593 

6600 

6603 

6608 

20 . 5 .1955 

21. 5 .1955 

21. 5 .1955 

6610 

6623 

6624 

Telsiz Kanununun 5 nei maddesinin değiştirilme
si hakkında Kanun 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadilin? 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 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Ka
nım 
5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarına 
tahsis edilmiş olan natamam binanın Hazinece in
şasının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü mad
desi 
Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve kon
soloshane inşa etmek için meccanen arsa tahsisi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı 
Kanunun 4584 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
41, 43 ncü maddelerine fıkralar ilâvesine, muad
del 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesi
nin kaldırılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Harçlar Kanununun (10) sayılı tarifesinin 6401 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle muaddel 41 sıra 
numarasının II işaretli bendinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine mâruz Ma
hallerin Yerlerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetime müteallik 19 ncu maddesi 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik 
yapılmasına mütaallik 1 nci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanım 



0/52 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

B. K. Kararı 

Tarihi 

1 1 . 6 .1955 

Numarası 

4/5357 

* 

» 

Kararname 

Talimatname 

» . 

Anlaşma 

25. 6 .1955 

25. 6 .1955 . 

30. 6 .1955 

3 .8 .1955 

1 .9 .1955 

14.10.1955 

4/5354 

4/5355 

4/5500 

195 

Ö Z E T İ 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listemizin meriyet müddetinin 1.1.1958 
tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Ad-
valörem tarifeye intibakı hakkında 
Çaym beher kilosundan alınacak İnhisar Eesmi 
hakkında 
İspirtodan alınacak asgari ve âzami İnhisar Res
mi hakkında 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması 
6562 sayılı D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu
nun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatna
menin 6 ncı maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri müteda
vil sermayesi Talimatnamesi 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının 
imzalarının tasdikinden alınacak hare miktarının 
tesbiti hakkında 

1956 yılına ait mevzuat 

Kanun 

I V. Bt. Kararı 

30. 1 .1956 

1 . 2 . 1 9 5 6 

6652 

6653 

6 . 2 . 1 9 5 6 

15 . 2 .1956 

6659 

6665 

24. 2 .1956 

28 . 2 .1956 

6666 

6688 

10 . 3 .1956 4/6862 

Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare 
ve resim muaflığı hakkındaki 6 ncı maddesi 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette mo-
düsvivendiler ve Ticaret anlaşmaları akdi ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resim
lerinde değişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan devletler muvaredatma karşı tedbirler alın
ması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında Kanun 
3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî 
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında 
Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madenî 
su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük 
Eesmi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 
5365 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvak
kat bir madde ilâvesine dair 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık. Teşkilâtiyle ak
dedilen Anlaşma hakkında 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 
Müzelerle ören yerlerini ve millî sarayları gateede 
olanlardan tlmaoak ücretler* dair liste 



— 0/53 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Talimatname 

î. V. !Ş. Karan 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 

2 . 4 . 1 9 5 6 

30. 5 .1956 4/7380 

12 . 6 .1956 4/7416 

22 . 6 .1956 6746 

22. 
22. 

29. 
4. 

6 
6 

6 
7 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

6747 
6747 

6764 
6771 

9. 

7. 
10. 

9. 

11. 

13. 
13. 
16. 

7 

7 
7 

7 

7 

7 
7 
7 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

6776 

6785 
— 

6792 

6797 

6802 
6804 
6815 

Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 
21 nci maddesi 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinee 
umumi sağlıkla ilgili olmıyan ve bir ücret karşı
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için 
hazırlanan fiyat listesi hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek munzam tavizler Protokolünün 30 Haziran 1956 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında Kanun 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi 
Şeker Kanununun 9 ve 10 ncu maddelerine göre 
alman Şeker istihlâk Vergisi 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrime nkül-
lerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkında 
Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada, 
1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında Kanun 
İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya 
çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal edi
lecek eşya hakkında 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve gümrükle 
ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutula
cağı hakkında 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkında 
Gider vergileri Kanunu 
îç istikraz akdi hakkında 
.Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi-

* *" Uy© Vekâletine devri hakkında Kanun 



0/64 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev 'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

T. V. H. Kararı 

Talimatname 

1. V. M. £*xxm 

27 . 8 .1956 6820 16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış 
olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına ve kara
yolu ile milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik 
Milletlerarası Gümrük Sözleşme Projelerinin ge
çici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Pro
tokol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projesi» ile «imza Protokolü» ve ekleri
ne iltihakımız hakkında Kanun 

27. 8 .1956 6822 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının 4 -»ayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta
dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protoko
lün tasdikine dair Kanun 

27 . 8 .1956 6827 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan 
ticari numuneler ve reklâm malzemesinin ithalinin 
kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş
menin tasdiki hakkında Kanun 
Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Orman Kanunu 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma
sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bu Kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair 
Kanun 
Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan Kanunun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir 
leşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına 
hareket eden «Export - tmport Bank of Washing
ton» arasında imzalanan 20 milyon liralık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk parasının kıymetinin koruma hakkındaki 14 
sayılı Kararın 58 ve 59 ncu maddelerinin tadili 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla 
yapılacak orman emvali satışlarına ait Talimat
name 

4/8390 Türkiye ile Iran arasında Ticaret Anlaşması, öde
me Protokolü, Zabıtname re tkltrinin tasvibi hak
kında 

29 . 8 .1956 

31. 8 .1956 
1.9.1956 

6829 

6831 
6838 

1 . 9 . 1 9 5 6 

1 . 9 . 1956 

6846 

6849 

24 . 9 . 1956 

I i . 10 . 1956 

24 . 1 1 . 1956 

4/8029 



0/66 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T î 

Kanun 28 .12 .1956 6878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanan Modüs vi-
vendi ile Ticaret Anlaşmasın m tasdiki hakkında 
Kanun 

28 .12 .1956 6877 Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı ara
sında akdedilen Ticaret ve Todiye Protokolü ile 
eklerinin tasdikine dair Kanun 

28 .12 .1956 6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaş
masının Muvakkat Tatbik Protokolünün tasdikine 
dair Kanun 

Kanun 

I. V. H. Karar 
Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 
» 

» 
» 

16 . 1 .1957 

1957 yılına ait mevzuat 

6883 

30 . 1 .1957 

30 . 1 .1957 

6893 

6894 

30 . 1 . 1957 6899 

2 . 
8. 

25. 

28. 

28. 
28. 

28. 
1.7. 

2 
2 

2 

2 

2 
o 

2 
4 

.1957 

.1957 

. 1957 

. 1957 

.1957 

. 1957 

.1957 

.1957 

4/8607 
6908 

4/8733 

6933 

6934 
6935 

6936 
6947 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 
tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan An
laşma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 
tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesiyle ticaret 
eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin meni 
hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit ttilâfna-
mesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadilleri
nin tasdiki hakkında Kanun 
21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit Ko
misyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve 
Tediye anlaşmaları ile ilgili protokollerin ve ili 
siklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma Kararı 
Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu maddeleri
nin tadili hakkında Kanun 
0309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nci mad
delerine istinadeden icra Vekilleri Heyeti Kararı 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı-
siyle alınacak Hazine hissesi hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununa ek Kanun 
Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun 
Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden (2 148,576) 
«lokarmm satılması hakkında Kanun 



C/66 
Vergilerin, re«imlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

26. 4 .1957 

6. 5 .1957 

15. 5 . 1957 
15 . 5 . 1957 

695' 

'8962 

6968 
6969 

19 . 4 . 1957 6952 Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle 
* memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 

eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
3339 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında Kanun 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 97 nci maddesinin 
tadili ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesi 
hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
(GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Taviz Lis
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetveline intibakına dair Kanun 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olu
nacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti hakkın
da Kanun 
Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 4268 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 37 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edil
mesi hakkındaki Kanunun (4) ncü maddesi 

2 . 6 . 1957 7000 At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek 
Kanun 

14 . 6 . 1957 7005 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri namına hareket eden «Export -
İmport Bank Of Washington» arasında 20 Mart 
1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 

14 . 6 .1957 7012 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek 15 Temmuz 1955 tarihli Üçüncü, Dördüncü ve 
Beşinci Munzam Tavizler protokollerinin tasdikı-
na dair Kanun 

14 . 6 .1957 7013 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek 23 Mayıs 1956 tarihli 6 nci Munzam Tavizler 

24 . 5 . 1957 

24 . 5 . 1957 

29 . 5 . 1957 

6977 

6978 

6987 

14 . 6 .1957 7014 Protokolünün tasdikine dair Kanun 
Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait 
XXVIII nci maddesi tadil edildiğine ve tadile 
mütedair protokolün tasdikine dair 



C/57 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Nizamname 
Talimatname 

Nizamname 

» 

Kanun 

» 

Tarihi 

17 . 6 .1957 

18 . 6 .1957 
1 1 . 6 .1957 

4 . 7 . 1 9 5 7 

27 . 7 .1957 

10 . 9 .1957 

10 . 9 .1957 

Numarası 

7025 

4/9153 
4/9123 

4/9186 

4/9259 

7045 

7046 

10 . 9 .1957 7050 

1 1 . 9 .1957 7054 

Ö Z E T İ 

Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret An
laşması, ödeme Protokolü, Zabıtname ve Eki pro
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 
imar Nizamnamesi 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin 
sureti tatbiki hakkındaki Talimatname 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 2 nei madde
sinin 47 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Nizamname 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkraları
nın tadiline ve bu nizamnameye bâzı madde ve 
fıkraların ilâvesine dair Nizamname 
Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve em-
'niyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin 
Dahiliye Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Ka
nuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslav
ya'da devletleştirilen Türk mal, hak ve menfaat
lerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev-
Jeri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 

1958 yılına ait mevzuat 

Kanun 26. 2 .1958 

24. 3 .1958 

7090 

7106 

2 . 4 . 1 9 5 8 

2 . 4 . 1 9 5 8 

7109 

7110 

Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara 
'seri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ih
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında 
münakit 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 ta
rihinde Kahire'de teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında Kanun 
Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında 
Kanun 
Bağdad Paktı Müşterek Projelerinin Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından hibe şeklinde yapılan 
(12 670 000) dolarlık yardımla ilgili anlaşmaların 
kabul ve tasdiki hakkında Kanun ~ 



0/58 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Talimatname 

Kanun 
» 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

6 . 4 . 1 9 5 8 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İşletme iktisadı ve Muhasebe Enstitüsü Talimat
namesinin 16 ncı maddesi 

9 . 6 . 1 9 5 8 7126 Sivil Müdafaa Kanunu 
26. 6 .1958 7152 49,11 tarife pozisyonuna tâli bir pozisyon açıldı

ğına dair Kanun 
26 . 7 .1958 7154 Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değişti

rilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair Kanun 

2 . 8 . 1 9 5 8 4/10641 Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı 
Karar 

14. 8 .1958 7163 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü 
teşkilât Kanunu 

23 . 8 .1958 4/10707 Dış ticaret rejimi hakkında Karar 



— C/59 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası > Ö Z E T İ 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif 
senelerde Muvazene ve Takviyei Ziraat kanun
ları ve diğer hususi kanunlar mucibince tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

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 alınmasmı tazammun eden 
hükümleri 

B) Zam cezaları 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin: zam cezası alınmasmı 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 — (i 

[Vatani hizmet ayladan] 



Ç/2 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Usat tarafından şehidedilen Ak-
dağmadeni Kaymakamı Tahir : 

Kerimesi Mihrünnisa 2 ] 
» Nilüfer 2 [ 
» Tahire Ercin 2 f 

Mahdumu Ertuğrul 2 j 

Konya hâdisei isyaniyesinde va
zifesi uğrunda şehidedilen Boz
kır Kaymakamı Demir Asaf'ın : 
İMahdumu Demir Güneri 10 ^ 

Kızı Günseli 10 J 

Şehidi Millî Boğazlıyan esbak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice (*) 10 
Kerimesi Müzehher 5 

» Müşerref 5 
Oğlu Adnan 5 

^ ıŞ 

f 81,56 
25 23/9/1336 J 81,56 

481 13/4/1340 ] 81,56 
[ 81,56 

107 19/3/1337 

f 95,15 
271 14/10/1338 J 81,56 

"I 81,56 
[ 81,56 

Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Kerimesi Fikriye 
» Muzaffer 

Bahriye Nâzın esbakı 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 

General 

5 l 
5 S 

15 

} \ 81,56 
\ 275 19/10/1338 \ 81,56 

478 13/4/1340 123,96 

(*) 515 numaralı Kanunla evvelce muhasşas 5 lira maaşt 5 lira zamla 10 Uraya çıkarikk, 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç / 3 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Sadrı esbak merhum Talât : 
Zevcesi Hayriye 25 478 13/4/1340 182,( 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil İbrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 10 
Kerimesi Iclâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâlettin 5 

f 95,15 
J 81,56 

f 480 13/4/1340] 81,56 
j ( 81,56 

Mithat Paşa : 
Kerimesi Mesrure 9 

Babıâli vakasında sehidedilen Har
biye Nazırı esbakı General Nâ
zım : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Kerimesi Fikret 6 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet ' 10 

Teehhülüne kadar 

- 481 13/4/1340-

88,34 

143,54 

95,15 

81,56 

156,60 

95,15 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/4 

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Irak Şeyhülmesayihi Uceymi Paşa 50 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkıs 4 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 5 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser 5 

Muş mutasarrıfı merhum Servet : 
Zevcesi Samiye 10 

Karamağara Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 5 

f 291,09 

81,56 

\ 481 13/4/1340 -
81,56 

81,56 

95,15 

81,56 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva İsmet 
Kerimesi İffet 2 ( 482 13/4/1340 j £ g 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah 
Haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şe-
hidedilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 

10 

5 Teehhtilüne kadar 

\. 515 24/4/1340 , 
95,15 

81,56 

Ziya Gökalp merhumun 
Kerimesi Hürriyet 30 Teehhülüne kadar 518 11/11/1340 214,20 

Maraş Ulûmu Riyaziye Muallimi 
sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 5 481 13/ 4 /1340 81,66 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/5 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüzba
şı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makam Mahmut : 

Refikası Şaziye 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Jandarma Mülâzimi evveli 
Süreyya'nın : 

Validesi Hüsniye 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 

Saruhan Mebusu merhum Re-
şat : 

Zevcesi Atiye 

İstanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Sivas Valii esbakı merhum 
Reşit : 

Zevcesi Melek 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
mütefevva Hasan Fehmi : 

Zevceai Kâmuran 

20 

40 

10 

481 13/4/1340 156,60 

265,65 

] Emekli ve eyam, eramil ] 
10 i aylığı varsa katoluna- ^ 649 

j çaktır. J 

95,15 

22/4/1341 95,15 

10 3291 

] Eytam ve eramil aylığı ] 
i verilmemek şartiyle zev- J* 732 

40 J cesine evleninceye kadar J 

1 Eytam ve eramil aylığı ] 
J. verilmemek şartiyle kay- j- 753 

50 j di hayat suretiyle j 

| Eytam ve eramil aylığı ] 
J. kat'olunmak üzere teeh- J. 1098 

30 J hülüne kadar J 

24/12/1937 95,15 

» 81,56 

8/2/1926 193,20 

24/ 2 /1926 291,09 

19/6/1927 214,20 

20 

. Eytam ve eramil aylığı ] 
verilmemek suretiyle te- j 

l ehhül ettiği takdirde ettiği 
kat'edilmek üzere kaydı 
hayat ile 

1102 19/6/1927 166,60 

| Eramil maaşı verilmemek ] 
\. ve teehhül ettiği takdirde } 1108 

80 J katolunmak üzere J 
19/ 6 /1927 214,5» 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / 6 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira E. 

Sabık İstanbul 
Salâhattin : 

Refikası Seza 

Mebusu Ahmet 

40 

Eytam ve eramil aylığı ] 
verilmemek şartiyle refi- j 

ç kasma teehhül ettiği tak- i-
' dirde kat'edilmek üzere 

kaydı hayat ile J 

1104 19/ 6 /1927 265,65 

Rize Mebusu merhum 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

] Eytam ve eramil aylıkla- ] 
I rı verilmemek şartiyle | 

Rauf : | zevcesinle teehhül ettiği j 
30 }. takdirde kesilmek üzere K 
10 j kaydı hayat ile, kerime- 1171 

j sine teehhül edinceye ka 
J dar 

\ 214,20 
25/6/1927 \ 95,15 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 30 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmedoğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 15 

Eramil aylığı verilme- ] 
mek üzere teehhül ettiği I _ . . , 

L H74 takdirde kat'olunmamak f 26/ 6 /1927 214,20 

şartiyle 

15 Kaydı hayat şartiyle 

J 

2038 20/6/1932 123,96 

Evlendiği zaman kesil- £ 
mek üzere maktuan J 17/ 5 /1934 95,15 

General Kâzım Karabekir : 
Kızı Timsal 300 

Dul ve yetim ve başkaca 
vatani hizmet aylıkları 
bağlanmamak ve muhte
lif kanunlarla emekli, dul 
ve yetim aylıklariyle va-

}- tani hizmet aylıklarına 
yapılan zamlar eklenme
mek şartiyle eşine hayat
ta bulunduğu müddetle, 
kızlarına evlenmelerine 
kadar ödenmek kaydiyle 

• 5192 20/2/1948 345 

Sivas Kongresinde seçilen Heyeti 
Temsiliye faal âzası ve öazian-
teb Milletvekili Ali Şefik özde-
mır: 

Oğlu Belligün 175 5269 15/12/1948 210 



- Ç / 7 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K, 

• N 

Mareşal Fevzi Çakmak: 
Kız kardeşi Nebahat 300 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti 
Üyesi Arif: 

Kızı Nebile 58,33 

Gümrük Komutanlığına ait 62 
numaralı Pireme motoru eski tay
fası Hüseyin Toycanlar 100 * 

T. B. M. M. Birinci Dönem Der
sim Milletvekili Mustafa Zeki 
Saltık 350 

T. B. M. M. Birinci u'uaem Ga-
zianteb Milletvekili Mehmet Şa
hin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
özdamar 350 

5981 20/6/1952 345 

5269 15/12/1948 72,91 

5829 8/8/1951 125 

5814 18/7/1951 385 

885 

885 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
tum Milletvekili Ali Rıza Acara 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Asım Vasfi Mü-
hürdaroğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili Hakkı Ungan: 

Kızı Ayten 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Ahmet: 

Oğlu Erdoğan 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Ali Rıza Bebe: 

Eşi Mediha 175 

5269 15/12/1948 385 

385 

5814 18/7/1951 109,37 

72,91 

210 



— f /« 
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
miktarı Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sive
rek Milletvekili Mehmet Sırrı 
Tayanç : 

Kızı Leman 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şar
ki Karahisar Milletvekili Mesut 
Benli : 

E§i Meziyet 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eski
şehir Milletvekili Emin Sazak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Mehmet Rıza 
Silsüpür : 

Eşi Şemsi 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Ahmet Hilmi 
Kalaç 

T. B. M. M. Birinci Dönem An
kara Milletvekili Şakir Kmaci: 

Eşi Fatma 
Kızı Nebahat 

350 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kü
tahya Milletvekili Ragıp Soysal : 

Eşi Safiye 175 

5269 15/12/1948 72,91 

5814 18/7/1951 109,37 

5269 15/12/1948 385 

210 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 109,37 
» » 109,37 

210 
T. B. M. M. Birinci Dönem Elâ
zığ Milletvekili Naci Karalı: 

Kızı Enise 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili Cevat Abbas Gürer : 

Kızı Hatice Necla 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Ziyaettin Başar : 

Eşi Sıdıka 87,50 
Kızı Emine 87,50 

100,87 

109,17 

5814 18/7/1951 109,17 
» » 109,87 



Ç / 9 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er
zincan Milletvekili M. Emin Lekili 

Eşi Firdevs 
Kızı C. Mediha 

58,33 
58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem An
kara Milletvekili Hilmi Çayırlı -
oğlu : 

Kızı Ayşe Nuriye özarslan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
yazıt Milletvekili Süleyman Suudi 
Acarbay : 
• Eşi Lûtfiye 175 

T, B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Mehmet Ragıp To
pala : 350 

5269 15/12/1948 72,91 
» . » • 72,91 

210 

5814 18/7/1951 210 

365 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Hamdi : 

Eşi Huriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Halil İbrahim öz-
kaya 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Hasan Sürenkök : 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Mustafa İbrişim : 

Eşi Fatma 175 

210-

385 

109,87 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Mehmet 
Şükrü Koç : 

Eşi Servet 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Nebil 
Yurteri : 

Eşi Muzaffer 43,75 

5269 15/12/1948 210 

54,69 



Aylık sahiplerinin isimleri 

— 

Aylık 
miktarı 

ç/ ıo-
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

Tutarı 
Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon 
Milletvekili İsmail Şükrü Çelik-
alp : 

Eşi Emine : 52,56 5814 18/7/1951 65,70 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ka
resi Milletvekili İbrahim Yörük 350 5269 15/12/1948 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekil Basri Çantay 350 5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Vehbi öztekin 350 385, 

T. B. M. Mr Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Sadullah : 

Kızı Münevver 58,33 
» Nene 58,33 

72,91 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
sa Milletvekili Osman Nuri özpay : 

Esi Hatice 58,33 5269 15/12/1948 72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Behçet Kutlu : 

Kızı Ayşe Tayyibe 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Yusuf Ziya : 

Kızı Munise 175 5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
tum Milletvekili Ahmet Fevzi Er
dem 350 5269 15/12/1948 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
tum Milletvekili Edip Dinç 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Mustafa Sabri Baysan 350 » » 385 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

ç/ ı ı -
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihir LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Salih Atalay 350 5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Nuri Bayram : 

Eşi Şefika . 43,75"] 
Oğlu Adnan 43,75}. 

» Nurettin 43,75j 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Abdülgani Ertan 350 

5269 15/12/1948 
54,69 
54,69 
54,69 

5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Kadri Oktay : 

Eşi Fahriye 87,50 £ 
Oğlu Rifat 87,50 $ 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Milletvekili Necati Memiş-
oğlu : 350 

5269 15/12/1948 g j g 

5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad 
Milletvekili Mustafa Vasfi Süray : 

Eşi Alemşah 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim 
Milletvekili Abdülbaki Tevfik 
Gençtürk 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin 
Milletvekili Mithat : 

Eşi Mediha 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Ahmet : 

Kızı Fethiye 58,33 5269 15/12/1948 72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Bahri Tatlıoğlu 350 385 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Necmettin : 

Eşi Feride Bilgin 
Kızı Sabriye Şendur 

» Suphiye özean 

— 

Aylık 
miktarı 

58,34 
58,33 
58,33 

Ç/12 — 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun 

« No. 

5269 
» 
» 

Tarihi 

15/12/1948 
» 
» 

Tutarı 
Lira K. 

72,92 
72,91 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hak
kâri Milletvekili Tufan : 

Eşi Nazire 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Hacı Fevzi : 

Kızı Rabia 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmit 
Milletvekili Halil İbrahim : 

Eşi Sabriye Gürsoy 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Oevdet : 

Eşi Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili Ruşen Aktar : 

Kızı Şehüre Türkân 175 

210 

109,37 

109,37 

210 

210 

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 Karaosman-
oğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Mehmet, Nadi Er-
soy : 

Kızı Adike Naciye . 175 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 385 

» » 385 

210 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Ç/13 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili İbrahim Domala : 

Eşi Memduha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi 
anteb Milletvekili Ali Kılıç -150 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Ömer 
Lûtfi Argeşu : 

Eşi F. Saide 175 

5814 18/7/1951 210 

385 

385 

5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Ali Cenani : 

Kızı Sabiha 1.75 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili Emin Geveci : 

Kızı Madelet 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem To-
kad Milletvekili Mehmet Rifat Ar
kım : 

Kızı Nurinnisa 
» Refika Güney 

87,50 
87,50 

109,37 
109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Sadık Barış : 

Kızı Bedriye 43,75 54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana 
Milletvekili Damar Arifoğlıı 350 5814 18/ 7 /1951 385 

T. B. M. M. Birinci Döneni Mar
din Milletvekili Necip Güven 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Deniz
li Milletvekili Yusuf Başkaya : 

Eşi Nesime ' 43,75 
» Zehra 43,75 

Kızı Müzeyyen Başkaya 43,75 

385 

54,69 
54,69 
54,69 



*• 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/14 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel 
Milletvekili Hacı Ali Sabri Güney: 
Kızı Atiye Tolunay 58,33 5269 15/12/1948 72,91 

T. B. M. M. Birinci Döneni Bursa 
Milletvekili Osman Nuri özpay : 

Eşi Nahide 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Hüseyin Avni 
Ulaş : 

Eşi Ferhunde 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili Veli Saltukgil : 

Eşi Fatma Nebahat 
Kızı İnci 

58,33 

87,50 

87,50 
87,50 

72,91 

109,37 

5814 18/7/1951 109,37 
» » 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Süleyman Neca
ti Güneri : 

Eşi Naciye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Numan Ustalar : 

Eşi Cemile 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebe
libereket Milletvekili Rasim Celâ-
lettin Turgay : 

Kızı Mihrünnisa Azize 58,33 

T. B. M. M. Birinci.Dönem Muş 
Milletvekili llyas Sami Muş : 

Eşi Melâhat 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob 
Milletvekili Şevket Peker : 

Eşi Emine • 175 

109,37 

5269 15/12/1948 210 

5814 18/7/1951 72,91 

210 

5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Servet Akdağ 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Emirpaşa : 

Eşi Fatma 175 5814 18/7/1951 210 



- Ç/15 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob 
Milletvekili Abdullah Karabina -. 

Eşi Zekiye 
Kızı Ziynet 

58,34 
58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sey
han Milletvekili Zekâi : 

Kızı Türkân Aydın 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Ahmet Mazhar 
Akifoğlu 350 

5269 15/12/1948 72,92 
» » 72,91 

54,69 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hak
kâri Milletvekili Mazhar Müfit 
Kansu : 

Eşi Atiye İhsan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Sadık Ünver : 

Eşi Sıdıka 
Kızı Nazire 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili Hasan Sıddık Hay-
dari 

43,75 
43,75 

350 

210 

54,69 
54,69 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili İbrahim Turhan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si
nob Milletvekili Rıza Vamık Uras: 

Eşi Zehra 

5814 18/ 7 /1951 385 

58,34 72,92 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâ
zığ -Milletvekili Hacı Fevzi Ce-
lâyir : 

Kızı Nafıa 87,50 109,37 



Aylık sahiplerinin ilimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/16 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si-
nob Milletvekili Hakkı Hami 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 
Kızı Fatma 

87,50 
87,50 

»269 15/12/1948 109,3T 
» » 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Hafız Mehmet 
Ergin : 

Kızı Meliha 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Ali Şükrü: 

Eşi Emine Kamer 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Hamdi Ülkü-
men 350 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Celâlettirı Ay-
gan : 

Eşi Binnaz 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Mehmet Yasef : 

Eşi E. Mediha 
KızıAytekin 

175 

35 
35 

T. B. M. M. Birinci Dönem Men
teşe Milletvekili Etem Fehmi 
Arslanlı : * 

Kızı Hayriye Noyangil 175 

210 

43,75 
43,75 

5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Di
yarbakır Milletvekili Fevzi Pi-
rinççioğlu : 

Eşi Nebiye 
Eşi Nazime 
Kızı Nezihe 

43,75 
43,75 
43,75 

» » 54,69 
» » 54,69 

5269 15/12/1948 54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Abdurrahmaıı 
Lemi : 

Eşi Makbule 175 5814 18/7/1951 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutan 
No: Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Recai Bulgurlu: 

Eşi Hâlise 175 

T. B. • M. M. Birinci Dönem Es
kişehir Milletvekili Hüsrev Sami 
Kızıldoğan: 

Eşi Seniye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Urfa 
Milletvekili Ali Saip: 

Eşi Esma Fehime 66,49 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bit
lis Milletvekili Derviş Sevunç • 

Eşi Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili tsmail Suphi 
Sosyallıoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Hüs
nü Işık 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İs
tanbul Milletvekili Arif Morlalı: 

Eşi Saniye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ar
dahan Milletvekili Server 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Hilmi Soy
dan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Sabit: 

Eşi Semiha 87,50 
Kızı Kumru 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars 
Milletvekili Ali Rıza Ataman: 

Eşi Pakize 175 

5814 18/7/1951 210 

» » 210 

» » 83,11 

5269 15/12/1948 210 

» > 385 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 109,37 

» » 385 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 109,37 
» » 109,37 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / 1 8 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kasta
monu Milletvekili Hüseyin Sabri 
Dura : 

Eşi Gülsüm 17S 5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum 
Milletvekili Mehmet Akif : 

Eşi Meryem 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Ahmet Çınar : 

Eşi Hatice 
Kızı Zübeyde 

58,34 
58,33 

72,92 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Hacı Garipoğlu : 

Kızı Besime Taner 87,50 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Arslan Toguz 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Tahsin Hüdayioğlu : 

Eşi Melek 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş. 
Milletvekili Mehmet Rüştü Boz-
kurt : 

Eşi Sariye 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sive-
verek Milletvekili Abdülgani En-
sari Yardımcı 350 5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili Esat önen : 

Eşi Hayriye 175 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç / 1 9 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

Tutarı 
Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar-
Bakır Milletvekili Abdülhamit 
Hamdi : 

Kızı Hayriye 87,50 5269 15/12/1948 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Mustafa 
Hulusi : 

Eşi Hindiye 87,50 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili Bekir Sıtkı : 

Eşi Zekiye 175 210. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Muhittin Çötek : 

Kızı Faika 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzin
can Milletvekili Hüseyin Aksu 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Hüseyin Hüsnü Orak-
çıoğlu : 

Kızı Ulviye 58,33 
Eşi Saadet 58,33 
Kızı Sevim 58,33 

» » 72,91 
» » 72,91 

5814 18/ 7 /1951 72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Hüseyin Gökçelik : 

Kızı Fatma 87,50 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani 
Milletvekili Mehmet Emin özser-
dar : 

Kızı Naciye 175 5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu 
Milletvekili Yasin Akdağ 350 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Yasin Kutlu 350 385 

ı 



r— * 

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma 
latya Milletvekili Hacı Bedir : 

Eşi Zeynep Fırat 
Kızı Leylâ Erdem 

» Ümmühan ötbay 
» Bedriye Turanlı 

„ . 

Aylık 
miktarı 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

a 20 —. 

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun 
No. 

5269 
» 
> 
» 

Tarihi 

15/12/1948 
» 
» 
» 

Tutarı 
Lira K. 

54,69 
54,69 
54,69 
54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sitıoh 
Milletvekili Abdullah : 

Kızı Ayşe Şimşek 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mente
şe Milletvekili Sadettin : 

Eşi Meliha 
Kızı Makbule 

58,î 

87,50 
87,50 

72,9! 

1.09,37 
109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümü-
şane Milletvekili Mustafa Darman: 

Kızı Fatma Nigâr 
» Fatma Nedime 

58,33 
58,33 

72,91 
72,91 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mente
şe Milletvekili Hamza Hayati : 

Eşi Feriştah öztürk 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Osman Kadri Bingöl : 

Eşi Makbule 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Ahmet Bilgin : 

Eşi Gül 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Batıp Soylu. 

Eşi înayet 87,50 
Vuslat Süel 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Vehbi Ço-
rakçı : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Hakkı Sütekin . 

Kızı Sadiye Yazgan 58,33 
Eşi Hatice Sütekin 58,34 
Oğlu Sungur Sütekin 58,33 

210 

5814 18/ 7 /1951 109.37 

210 

» » 109,37 
5269 15/12/1948 109.37 

5814 18/7/1951 

210 

72,91 
72,91 
72,92 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

O / â i -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M. Birinci Üönem Adana, 
Milletvekili Eşref Akman : 

Eşi Nefise 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sarıı-
han Milletvekili Avni Paşa : 

Eşi Lûtfiye Zaimler 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili tsmail Şaşa : 

Eşi Kâzime 87,50 

T. B/M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Mazhar (Termen 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Abdülkadir 
Kemali : 

Eşi Azime 
Annesi Emine 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Abdullah Faik Ça-
yıroğlu : 

Kızı Raziye 

58,33 
58,34 

87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Mehmet Hamdi Izgi 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili Hüseyin Çelik : 

Eşi Sıdıka 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Der
sim Milletvekili Ahmet Ramiz : 

Eşi Sadiye Tan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kon- . 
ya Milletvekili Arif B:\ -sal : 

Kızı Şerife 175 

5814 18/ 7 /1951 210 

210 

109,37 

385 

526» 15/12/1948 72,91 
» > 72,92 

109,37 

385 

210 

5814 18/7/1961 210 

5269 16/12/1948 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / 2 2 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Lûtfullah : 

Kızı Makbule Yetkin 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Halil HulM : 

Kızı Melike Bayhan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Tahir Gucur 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kü
tahya Milletvekili Besim Atalay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili Ahmet Hamdi Yalman 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili Hasan Fehmi 
Ataç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Süleyman Sırrı 
îçöz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Hüseyin Rauf Orbay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Rıza Kotan : 

Eşi Sidret 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayse
ri Milletvekili Atıf Tüzün 350 

T, B> M, M. Birinci Dönem Erzin
can Milletvekili Emin : 

Kızı Semiha Tülmelâike 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebeli
bereket Milletvekili Faik : 

Eşi Hesna öztırak 175 

5269 15/12/1948 210 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 385 

385 

385 

381 

5814 18/7/1951 385 

385 

5269 15/12/1948 109,37 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 54,69 

5814 18/7/1951 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/23 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili M. Feyyaz : 

Kızı N. Muallâ Üst 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga 
Milletvekili Mehmet : 

Eşi Hatice Dinç 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili Abdülgafur : 

Eşi Naide 
Kızı H. Lâmia 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili M. Baha Pars : 

Eşi Vedia Pars 

87,50 

175 

87,50 
87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili A. Dursun : 

Eşi F. Zehra Yalvaç 87,50, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili İbrahim Sürey
ya Yiğit : 

Eşi Meliha Yiğit 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Sadık : 

Eşi Fatma Nigâr 
Kızı Semiha Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Zeki : 

Eşi Vasfiye Apaydın . 
Kızı Leyla 

87,50 

87,50 
87,50 

43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili Ferit Bele 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kü
tahya Milletvekili Cevdet Izrap 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
yazıt Milletvekili Şevket : 

Eşi Saadet Bayazıt 87,50 

526» 15/12/1948 109,37 

5814 18/7/1951 210 

109,87 
109,37 

210 

109,87 

109,37 

109,37 
109,37 

54,69 
54,69 

385 

385 

109,37 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

0 / 2 4 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Milletvekili Zeynelabidin Atak: 

Eşi Nimet 58,34 
Kızı Leyla 58,33 

» Nazlı Sevda 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Istan-
bul Milletvekili Ferit Tek 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili Fevzi Çakmak : 

Eşi Fitnat 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Baya 
zıt Milletvekili Atıf Bayazıt 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ka 
rasi Milletvekili Hacim Muhittin 
Çarıklı 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Doktor Suat ; • 

Eşi N. Mefharet Soyer 87,50 
Kızı A. Türkân Soyer 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili Ömer Lûtfi Ünlü : 

Eşi Hayriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili İsmet Eker 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili Hacı Süleyman : 

Eşi Ayşe Akgüu 58,34 
Kızı Emine Bükey 58,33 

» Fatma Bilgen 58,33 

5814 18/7 /1951 72,92 
» » 72,91 
» » 72,91 

385 

210 

385 

385 

385 

» » 109,37 
5269 15/12/1948 109,37 

5814 18/ 7 /1951 210 

385 

72,92 
72,91 
72,91 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

0/26 

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Hulusi özde-
mir 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Neşet Akkor 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili Hafız Abdullah : 

Eşi Makbule Tezemir 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzin
can, Milletvekili Şeh Mehmet Fev
zi Fırat : 

Kızı Fehime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Ali Rıza özdaren-
de : • 

Eşi F. Duhtar 87,50 
Kızı A. Sıdıka 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili Hamdi : 

Eşi Lâtife 29,16 
» Lûtfiye 29,16 

Kızı Müzeyyen 29,16 
Oğlu Şahin 29,16 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Emin Erkul Seyitoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Rıdvan Hüsrev 
Gerede 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili Yunus Nadi : 

Eşi Naime Abalıoğlu 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili M. Ali : 

Kızı Fatma Çelkıs Bengören 175 

5814 18/7/1951 385 

385 

210 

210 

109,37 
109,37 

> » 36,44 
» » 36,44 
» » 36,44 
» » 36,44 

385 

385 

210 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili M. Emin : 

Eşi Leylâ Erkut 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Basih Kaplan : 

Kızı Fatma Kaplan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Bekir Sami : 

Kızı iffet Kundul 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel 
Milletvekili Yusuf Ziya : 

Eşi Meliha Eraydm 
Kızı Saffet Eraydm 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mer
sin Milletvekili Salâhattin Köseoğ] 

Eşi Nebile 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mer
sin Milletvekili Fahrettin Altay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili Kâzım Özalp 

T. B. M. M. Birinci Dönem An
talya Milletvekili Ali Vefa : 

Eşi E. Firdevs Seyhanlı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili H. Hasan Saka 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Milletvekili Esat : 

Eşi Şahende özoğuz 

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Pa
çan Köyünden Kaltabanoğlu Ah
met Yılmaz 

- Ç/26 -
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

175 

175 

175 

87,50 

87,50 

87,50 

350 

350 

175 

350 

175 

100 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5814 18/7/1951 210 

» » 210 

» » 210 

» » 109,37 
» » 109,37 

» » 109,37 

» » 385 

» » 385 

5269 15/12/1948 210 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 210 

6228 20/1/1954 125 



^.ylık sahiplerinin isimleri 

Arif Necip Kaskatı : 
Eşi Mezkûre Kaskatı 
Kızı Leman Kaskatı 

Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek 

Kars'lı Hasan Aydın 

Aylık 
miktarı 

130 l 
70 Ç 

120 

170 

- Ç/27 -
Dayandığı kanunun 

Tahsis şartları No. Tarihi 

Evlenmelerine kadar £ 6229 
ödenmek üzere ( » 

Kaydı hayat şartiyle 6390 

Kaydı hayat şartiyle • » 

15/2/1954 

11/3/1954 

11/3/1954 

Tutarı 
Lira K. 

156 
87,50 

144 

204 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Topçuzade Ali Eıza: 

Kızı Mahmure Akyol 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Af
yon Milletvekili Hulusi : 

Eşi A. Nüshet Kutluoğlu 

Annesi Döndü Yıldız 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili Ali Vasıf Telli : 

Eşi Nedime 

Kırşehir Mebusu Ali Rıza 
Karısı Necmiye 

175 

Bulgaristan muhacirlerinden Zeh
ra Işık 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Rifat Çalıka 350 

Balkan Harbinde, Birinci Cihan 
Savaşında ve İstiklâl Savaşında 
fevkalâde hizmetleri sebk eden 
Mehmet Salih Çavuş 175 

Kore Türk Silâhlı Birliği aşçısı 
Mehmet Akman : 

Eşi Satı Akman 100 

Kaydı hayat şartiyle 

5814 18/7/1951 210 

» » 210 

6227 20/ 1 /1951 210 

5814 18/7/1951 385 

Kaydı hayat şartiyle 

100 

İstiklâl Harbinde Mehmet Fuat 
Tanrısever 175 

Kaydı hayat şartiyle 

Kaydı hayat şartiyle 

58,34 

TEramil aylığı verilmemek" 
J şartiyle teehhül ettiği tak-

20 1 dirde kesilmek üzerle kay-
I di hayat ile 

6598 20/5/1955 210 

6576 20/5/1955 125 
» » 125 

6599 » 210 

5814 18/7/1951 72,92 

1105 19/6/1927 156,60 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

T. B. M. M. Birinci Döneni Saru-
han Milletvekili Refik Şevket; înee: 
% Kşi Falına Mihriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er-
tuğrul Milletvekili Mustafa Kemal : 

Eşi Ayşe Nuriye 

T B. M. M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili Mustafa Lûtfi Azer : 

Eşi Naime 

Edirne müdafii merhum Şükrü 
Paşa : 

Ksi Zafer Edirne 

T. B. M. M. Birinci Dönem Arıla! 
ya Mebusu Hasan Tahsin : 

Kızı Rukiye Sürenkök 

T. M. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum, Milletvekili M. Salih : 

Eşi Fethiye Yeşiloğlu 
» Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem Di
yarbakır Milletvekili Abdülkadir 
Kürkçü : 

Eşi Esma Kürkçü 
Kızı Sevim 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili H. Hilmi : 

Kızı Nuriye Vanei: 
.-> Muazzez Erman 

175 

.175 

175 

200 

87.50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili Fuat • Omay -550 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar
bakır Milletvekili Abdülhamit 
Hamdi Bilecen : 

Karısı Nahide 87,50 

87,50 
87,50 

43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili M. Esat .-

Eşi A. Fekade Bozkurt, 175 

ç m --
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/194* 210 

5814 18/7 /1951 210 

210 

6597 20/ 5/1955 240 

5814 18/ 7 /1951 109,37 

385 

S269 

109.37 

15/12/(948 109,37 
» 109,37 

87,50 
87.50 

54,69 
54,69 

210 

109,37 
109,37 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç / 2 9 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili ismail Remzi : 

Eşi Sıdıka Berk 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili Mustafa Elva Cante-
kin : 

Eşi Ayşe Lûtfiye 175 

Ramazanoğlu Abdülkerim Zırhlı 150 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar
bakır Milletvekili Zülfü : 

Eşi Fahriye Tığrel 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili Enver Tekand 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem istan
bul Milletvekili Dr. Adnan Adı-
var : 

Eşi Halide Edip Adıvar 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Ragıp : 

Eşi Cevahir Yoğun 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem istan
bul Milletvekili Neşet özercan: 

Eşi Fatma Unsal İ75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ca-
nik Milletvekili Ahmet Nafiz 
Özalp : 

Eşi Kadriye Özalp 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si
verek Milletvekili M. Sırrı : 

Eşi Raşide Yücel 58,34 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili M. Şükrü : 

Eşi Arife Üçüncü 175 

5269 15/12/1948 210 

» » 210 

6657 6/2/1956 180 

5814 18/7 /1951 210 

» » 385 

5269 15/12/1948 210 

210 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 210 

5814 18/7/1951 72,92 

5269 15/12/1948 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'm : 

Karısı Hanife Aydın 
Kızı Müveddet Aydın 

Mehmcdoğlu Yunus Karlıova'nın: 
Karısı Zelıra Karlıova 

llüseyinoğlu Harun Atay'm : 
Karısı Nafıa At ay 
Kızı Fatma Atay 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmit 
Milletvekili Fuat Carım 

- Ç/30 -
Aylık 
miktarı 

1 
l r 

150 J 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

150 

Kaydı hayat şartiyle ve "] 
dul kaldığı müddetçe J- 6855 
bekâr olduğu müddetçe J » 

^ Hayatta bulunduğu ve ~) 
150 C dul kaldığı müddetçe ^ 

] Kaydı hayat şartiyle ve ] 
150 ^ dul kaldığı müddetçe j» 6857 
150 j bekâr olduğu müddetçe J 

5/12/1956 180 
» 180 

180 

180 

350 5814 18/7/1951 385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Ali Çe-
tinkaya : 

Karısı Zehra Mefaret 175 5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Necati Kurtuluş : 

Kızı Şükriye Kumla 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erga
ni Milletvekili İbrahim Hakkı Ak-
gün : 

Eşi Zekiye 
» Nadide 

Kızı Münübe 
» Nesligür 

29,17] 
29,17 [ 
29,17 ( 
29,16J 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki 
Karahisar Milletvekili Mehmet 
Memduh Erbek : 

Eşi Hatice 175 

5269 

5269 

5269 

210 

\ 36,46 
J 36,46 
] 36,46 
[ 36,45 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Koca
eli Milletvekili Hamdi Namık Gör: 

Eşi Şivekâr 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili Fikri Faik : 

Eşi Saliha Güngören 175 

5269 

5269 

210 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

- ç/31 -

Tahsis şartları 
Daj^andığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir Milletvekili Mehmet 
Vehbi ailesi : 

Eşi Saffet Bolak 87,50 
Oğlu Mehmet Esen 87,50 

Gazianteb Mücadelesinde büyük 
hizmetleri bulunan Mehmetoğlu 
Nuri Pınarbaşı 500 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Mebusu Hamdullah Sup
hi Tannöver 350 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Mebusu Müfit 

Eşi Saliha Teslime Kurutluoğlu 175 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruhan Milletvekili Avni Paşa 

Kızı Fatma Beclia Vardar 87,50 
• • î ' ** i-

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Edirne Milletvekili Cafer Tayyar 

Eşi E. Melek Eğilmez 175 

tstiklâl Harbinde Kilikya Cephe
sinde fevkalâde hizmetleri sebk-
eden Morovalı Sadettin- 200 

5269 15/12/1948 109?37 
» » 109,37 

7122 2 /6 /1958 550 

5269 15/12/1948 385 

210 

109,37 

210 

7141 25/ 6/1958 240 





G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

1050? Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209 j hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürihde Şark Demiryolları Bankası arasında münakid 4 kıta itilâfna-
me ve merbutatınm tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksporto En-
korporeytet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikına dair 
Kanun 

2173 Harb gemilerinin tamiri için Gölcük'de tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanım 

2182? Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876$ na eklenen kanun ve eki Kanun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıf zıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara 

ait Kanun 
2832 Millî 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 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

31321 
41001 
46491 
52591 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüdat icrası-
6089}- na mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
6200 
6425 ' . 
6656 
7030J 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman şirketleri ile 10 . X I I . 1928 

tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkında Kanun 



— G/2 
Kanun 

No. 

3262] 
3813 
4643 
5075 
6845 
7009 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak de
miryolları hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 

3395£ Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 ] mesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
Kanun 

46431 
5413 [ Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi~ 
621 Of rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
6602J 
4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında Kanın 
4940 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dnir Kanun 
50111 Türkiye Büyük Millet Meclisi B'nası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya-
5855}- pim yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun ve ek 
7074J Kanun 
5032/ İstanbul Adalet Binası inşaatı.için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri-
6148 J silmesi hakkında Kanun 
5367 ^ev^e* Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
. , , „ yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri 
6213 hakkında Kanun 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 İskele ve ııfnk barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415/ Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 
6601 ] geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5511? Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes„ 
5948 j kenler hakkında Kanun ve ek Kanun 
_™ > 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 
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Kanun 

No. 

5775' 
6192 
6237 \ Limanların inşa, tevsi, Islah ve teçhizine dair Kanun 
6596 
7047 

J 

5970 Ankara Maki Kızılay Hastanesinin satmalmması hakkında Kanun 
fil 28' ^ e ı u Radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
6588^ ^eTS* v e 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 baklanda Kanun 
6165} İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak-
7027$ kında Kanun 
6181 İltisak ve kavuşak hatları inşaatına dair Kanun 
6059} Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için gele-
6373\ cek yıllara sari taahhütlere girişi'mesi 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 müştemilâtının tefriş ve tezyin 
7007$ işleri için senelere sâri taahhüde girişilmesi hakkında Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurul

ması hakkında Kanım 
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 Kanım ve Eki Kanunlar 
6683} Gerze yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de su baskınından zarar gö-
7048$ renlere yapılacak yardım hakkında Kanun 
6805 Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gelecek 

yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edime, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve De

nizli vilâvetlerinde 1055 - 195fi vılmda tabiî âfetlerden zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında Kanun 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetleri dahilinde vukua ge
len yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Kanun 

7020 Umumi muvazeneye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

7026 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaç
larını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında 
Kanun 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

Vekâleti Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat tahsisatının aktarılabile
ceği tertipler] 

Mahkeme harçları 
Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsisatları kalmıyanlar 
Geçen yıl borçlan tertipleri 
Eski yıllar borçlan tertipleri 



M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 8 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

Afyon 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa Erkek 
Bursa Kız 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır Ziya Gökalp 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
İstanbul Erkek 

» Çamlıca Kız 
» Erenköy Kız 
» Galatasaray 
> Haydarpaşa 
» Kabataş 
» Kandilli Kız 
> Vefa 

Lisesi 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 

Maarif Vekâleti 

Lira 

1 350 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 
1 350 
1 350 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 500 
1 500 
1 500 
1 800 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

Okulun adı 

izmir Atatürk 
izmir Kız 
'Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Bilecik 
Bolu 
izmir - Buca Ortaokulu 
Yalvaç Ortaokulu 

» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
> 

Ankara Ismetpaşa Kız Enstitüsü 
istanbul Kadıköy Kız Enstitüsü 
Erkek Sanat enstitüleri ve 
nat okulları 

erkek orta sa-

Ecnebi dil ile tedrisat yapan liseler 

Lira 

1 350 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 

1 125 
1 800 



N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 9 

[2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1957 yılı içinde kullanılacak 
ttcretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

.Memuriyetin 

Müzakereci 
» 

nev'i 

Maarif Vekâleti 

Yönetim memuru 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
»-

Doktor 
» 
» 

» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

Maarif Vek&ltti 

Aded 

48 
180 
10 
10 
10 
20 
30 
80 
30 
13 

• 15 
15 
70 

Ücret 

150 
100 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
330 
115 
200 
375 
150 

Memuriyetin nevî 

Hastabakıcı 
» 
> 

Aşçı (Yamağiyle beraber) 
» » 
» » 
» > 
» » 

Hizmetliler 
> 
» 
» 
> 
9 

Hademe 

> 
» 
* 
» 

Aded 

6 
5 

30 
15 
15 
15 
10 
23 
2 
4 

16 
10 
15 
55 

550 

Ücret 

150 
130 
120 
250 
225 
200 
175 
350 
225 
175 
150 
130 
315 
300 
100 



H - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 10 

I. Turt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde 33) 

A) 
Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başvekil 
Vekiller 
Mebuslar 
Erkânı Ilarbiyei Umumiye Reisi 

B) Memur ve hizmetliler 
Aylık ve ücret tutarları 1 000 lira olanlar 

» » » 875 » » 
» » » 750 > » 
» » > 625 » » 
» » » 650 » » 
» » » 475 » > 
» » 9 400 » » 
» > > 350 » » 
» » » 300 » » 
» » » 250 » » 
> » » 225 » » 
» » » 200 »ve daha az olanlar 6 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi 
hesaplananlar (Madde 33 fıkra «b») 
Aylık ve ücret tutarları 750 lira olanlar 26 50 

> » » 625 » » 22 
» » » 550 » » 19 50 
> » » 475 » > 17 
» » » 400 » ve daha at olanlar 16 

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 
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II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde 34) 

Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyim 
muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetliye 
ödenecek yevmiyeler için icra Vekilleri Heyetince tesbit 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 için 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 içüı yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 9 misli 

Aylık ve ücret tutarları 200 lira ve daha az olanlar için 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 için 

1. Aylık veya ücret tutarları 475 lira 
veya daha fazla olanlar 20 kuruş 5 kuruş 

2. Aylık veya ücret tutarları 475 lira
dan az olanlar 15 » 5 » 
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IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde 50) 

[1] SAYILI CETVEL 

Orman Umum Müdürlüğünün 50 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizmetliler 

Alacağı gündelik 
tazminat miktarı 

Maaşı Aylık tutarı Lira K. 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

175 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
475 
550 
625 
750 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

50 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 

[2] SAYILI CETVEL 

Harita Umum Müdürlüğü subay ve astsubaylanna, askerî ve 
sivil teknik memur ve hizmetlilere 

Asli maaş 
Lira 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

Maaş veya 
ücret tutarı 

lira 

175 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
475 
550 
625 
750 

Tazminat 
yevmiyesi 
Lira 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

K. 

50 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
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[3] SAYILI CETVEL 

Tazminat 
yevmiyesi 
Lira K. 

1 — 50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen 
tapu ve kadastro memur ve hizmetlileri 
a) Gezici kadastro hâkimleri 11 00 
b) Müdürler, teknisiyenler, kontrol memurları, 

fen âmir ve memurları, tasarruf azaları ve 
posta tapu memurları 7 00 

e) Teknisiyen yardımcı, fen memur muavinleri x 

d) 

50 
a)" 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
50 
a) 
fe) 
e) 
d) 
e) 
f ) ' 
B) 
lı) 
i) 

ve diğer memur ve daimî hizmetliler 
Geçici hizmetliler 

nci maddenin 4 numaral 
Aylık 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ücret tu tar 
:» 
» 
» 
» 
»• 
;» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

'» 

ı bendinde yazılı olanlar 
t 625 lira 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

» 
» 
» 
» 
» 
!» 

ı olanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve daha az olanlar 

nci madde.nin 5 numaralı bendinde yazılı 
Aylık 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

olanlaı 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 

r 

ücret tutar: 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.» 
!» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ı 875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 

lira olanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
:» 
» 
:» 
» 

ve daha 

olanlar 

aşağı 

5 
2 

10 
.9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 

14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

5 

00 
50 

00 
50 
50 
50 
50 
50 
00 
50 

50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 

00 

V - 3135 sayılı Kanun mucibince verilecek harcırah (Madde 58) 

Nispet 

Harcırah Kanununun 58 nci maddesinde yazılı olanlar % 40 



L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde —• 11 

[1958 Bütçe yılı içinde kullanümıyacak memur kadroları] 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Daire Müdürlüğü 

11 Tamirat memuru 1 30 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

14 Memur 

istatistik Umum Müdürlüğü 
45 15 I 

32 îmam - Ilatip 
13 > » 

Diyanet işleri Reisliği 
200 25 
100 20 

14 îmam - Hatip 350 15 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
VİLÂYETLER 

7 Grup tapu sicil müdürü 
8 Kontrol memuru 
9 » » 

10 » » 

2 
3 
1 

ı-l 

60 
50 
40 
35 

12 
7 
9 

10 
10 
14 

Tetkik memuru 
Arazi kadastrosu müdürü 
Kontrol memuru 

» » 
Kadastro teknisiyeni 
Teknisiyen yardımcısı 

1 
4 

18 
22 
40 

207 

25 
60 
40 
35 
35 
15 

MERKEZ 

9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 
13 > 

Adliye Vekâleti 

2 

1 

ı-l 
r-l 

1 

40 

50 
35 
30 
20 

5 

6 

13 

11 

VİLÂYETLER 

Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdürü 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdür muavini 
Vilâyet ve kumandanlık mana-
kim şubesi kâtibi 
Hâkim namzedi 

1 

1 

1 
77 

80 

70 

20 
30 



D. Memuriyetin nev'i 
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Dahiliye Vekâleti 
Aded Maa$ D. Memuriyetin nev'i 

2 Müsteşar 

14 Kâtip 

MERKEZ 

Ilukuk müşavirliği 

Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü 

13 Kâtip 7 

Nüfus İsleri Umum Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 
14 » 1 

Sivil Müdafaa İdaresi Reisliği 
5 Sivil Müdafaa İdaresi müte

hassısı (İhtisas yeri) 3 
6 Sivil Müdafaa idaresi şube mü

dürleri (İhtisas yeri) 3 
8 Sivil Müdafaa İdaresi şube şefi 3 

125 

15 

20 

20 
15 

80 

70 
50 

11 Sivil Müdafaa İdaresi şube me
muru 

13 Kâtip 

Aded 

3 
3 

Maaş 

30 
20 

13 Kâtip 
14 » 

13 Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Gereç Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Sivil Müdafaa İdaresi Reisliği 
5 Mütehassıs 10 
8 Sivil Müdafaa Müdür Muavini 

(İhtisas yeri) 2 
11 Memur 15 
13 Kâtip 20 
14 Nahiye tahrirat kâtibi 156 

20 
15 

20 

80 

50 
30 
20 
15 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

6 
13 
13 
14 
8 

10 
11 

MERKEZ 

Şube müdür muavini 
Nezarethane memuru 
S. 4. muamelât » 
S. 5. muamelât memuru 
Mali polis mütehassısı 
öğretmen 

» 

1 
1 
4 

49 
1 

11 
16 

70 
20 
20 
15 
50 
35 
30 

8 
9 

1 
13 
11 

9 
10 

Hekim 
İstanbul Polis Okulu dâhiliye 
müdürü 
Eczacı 
Kabile 
Lâboratuvar memuru 
Başkomiser 
Komiser 

4 

1 
1 
1 
1 
3 
9 

50 

40 
30 
20 
30 
40 
35 

1 Yüksek müşavir 
3 İktisat müşaviri 
5 Orta - Şark işleri müşavir mu

avini 

Hariciye Vekâleti 
150 
100 

80 

9 Seferberlik müdürü 
4 
5 

1 
2 
10 

40 
90 
80 
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Maliye Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 
9 » şefi 

12 Memur 

1 5j0 
1 40 
1 25 

Bütçe ve MaU Kontrol Umum Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 

Elçilikler Maliye Müşavirliği 

5 Müşavir 
9 Memur 

Gelirler Umum Müdürlüğü 
13 Vergi memuru 10 

Hazine Umum Müdürlüğü 
13 Memur 6 

35 
30 

80 
40 

20 

20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

VİLÂYETLER 

Muhakemat Memurları 

5 Muhakemat müdürü 
5 Bölge muhakemat müdürü 

80 
80 

İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

11 îkinci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 

Gelirler Umum Müdürlüğü 

11 Vergi kontrol memuru 
12 » •» » 

10 
21 

30 

30 
25 

Maarif Vekâleti 

5 
6 
7 
8 
9 

11 

MERKEZ 

Yayın Müdürlüğü 

6 Uzman 1 

VİLÂYETLER 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

öğretmen 

70 

Asistan 

2 
2 
9 
4 

16 
34 

Atatürk Üniversitesi 

A) îdare Heyeti 

5 Yayım işleri müdürü 

80 
70 
60 
50 
40 
30 

80 

6 
6 
6 
8 
9 
7 
9 

10 
11 
11 
12 

işletme müdür yardımcısı 
Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdür yardımcısı 
Kitaplık şefi 
Büro şefi 
İdare müdürü 
Ayniyat ve levazım şefi 
1. Mümeyyiz 
2. » 
Memur 

* 

1 
2 
1 
4 
5 
3 
3 
7 
9 

15 
11 

70 
70 
70 
50 
40 
60 
40 
35 
30 
30 
25 

B) öğretim hey»tî 

1 Profesör 
2 » 
3 » 

A » 

10 150 
20 125 
20 100 
20 90 



D. Memuriyetin nev'i 
— L/5 -

Aded Maaş D. 

5 Profesör 
3 Doçent 
6 » 
7 » 

C) Öğretim yardımcıları 

Uzman 4 
5 » 
6 » 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 Asistan 

30 
50 
60 
80 

2 
4 
3 

40 
50 
60 
60 

80 
80 
70 
60 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 Okutman 
8 » 
9 » 

5 
5 

10 

Ç) Ek görev kadroları 

Dekan 

Bölüm başkanı 

İlkokullar 

60 
50 
40 

Ücret 

Başöğretmen 

1 
5 
24 

2000 

210 
170 
170 

10 

Nafıa Vekâleti 

6 Müfettiş 
7 » 
8 » 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

1 70 
2 60 
2 50 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen II ey eti 

6 Yüksek mühendis 1 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 1 
8 » » » 2 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 1 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinator 1 

70 

60 
50 

40 

70 

40 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 80 

Tetkik Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
11 Memur 

Demiryollar Fen Heyeti 

9 istimlâk müfettişi 
10 » fen memuru 
10 Ressam 
10 Kâtip 
13 Sipariş memuru 
13 Ayniyat hesap memuru 

1 50 
2 80 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

40 
35 
85 
35 
20 
20 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi Proje Bürosu 

9 Ressam 2 40 

Tesisat Bürosu 

Kalorifer mütehassısı 
Tesisat ressamı 

60 
40 



D. Memuriyetin nev'i 
— L/6 

Aded Maaş D. 

Muamelât Ktsmt 

12 Muamelât memuru 
13 » » 

Tarife Hesap Tetkik Heyeti 

10 Şef 1 

Zatisleri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

6 Ilultuk müşavir muavini î 

Neşriyat Müdürlüğü 

5 Müdür 
12 Memur 
1.3 Kâtip 
9 Müze memuru 
9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 
10 
10 
13 

Müdür 
Şef 
Fen memuru 
Memur 

Evrak Müdürlüğü 

25 
20 

13 Kâtip 

35 

50 
25 

70 

80 
25 
20 
40 
40 

50 
35 
35 
20 

20 

Memuriyetin nev*i Aded Maaş 

VİLÂYETLER 

Yapt ve İmar İşleri Reisliği 

9 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

10 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar mühendis 

10 Mimar, fen memuru veya res
sam 

11 Mühendis, mimar, fen memuru 
veya ressam 

13 Mühendis, mimar, fen memuru 
veya ressam 

12 Fen memuru veya desinatör 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

8 

3 

0 

1 

8 
3 

40 

35 

35 

30 

25 
25 

5 

8 
8 

8 
9 
9 
9 

10 
11 
9 

11 

Şnbe mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
İstimlâk baş fen memuru 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis veya mühendis) 
Kısım şefi 
İstimlâk şefi 
İstimlâk fen memuru 
Fen memuru 
Ressam (Ihtisa* yeri) 
Ressam 
Başkâtip 
Ambar kâtibi 

80 

1 
1 

1 
1 
2 
4 
11 
1 
1 
1 
2 

70 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

Nafıa şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

12 Kâtip 2 25 



- L/T -
Ticaret Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş : D. 

MERKEZ 

Ticaret Kmm 

Tetkik Kurul* Reisliği 

6 Ressam 
7 » 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 

6 Şube müdürü 1 

Standardizasyon Müdürlüğü 

o Müşavir 1 
8 Raportör 1 

70 
60 

70 

80 
50 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

8 Raportör 1 

Merkez dairelerinin müşterek memurlun 

10 Mümeyyiz 
11 inceleme memuru 

VİLÂYETLER 

11 inceleme memuru 
12 Memur 
13 » 

60 

50 

35 
30 

30 
25 
20 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

MERKEZ 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssîhha Müessesesi 
Serum Çiftliği 

5 Müdür 
6 Tarım mütehassısı 
6 Veteriner 

11 Ilayvan sa&lık memuru 
10 Ayniyat mutemedi, 
12 Mubayaa memuru 
12 Ambar memuru 
13 Kâtip 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 60 

VİLÂYETLER 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet 
kurumlan 

ikinci sınıf mütehassıs 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Mütehassıs muavini 

5 
10 
10 
40 

70 
60 
50 
40 

5 Birinci sınıf mütehassıs 5 80 

5 
7 

10 
10 
12 
12 
13 
14 
13 

Yatılı Ttp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

Müdür 1 W 
İdare tabibi 1 60 

> > 4 35 
Yönetim memuru 1 35 
Mutemet ve satm&ima memura 1 25 
Ambar memuru 1 25 
Depo » 1 20 
Kâtip 2 15 
Dosya memuru 1 20 



D. Memuriyetin nev? 
— L/8 

Aded Maaş D. 

Sağlık Memurları Okulu 

7 Müdür 
8 öğretmen 

12 Yardımcı öğretmen 
13 Mutemet ve satmalma memuru 

Sıtma Savaş Bölge reislikleri 

9 Sıtma savaş tabibi 
10 » » » 

IIem§ireler 

7 üemşire 
8 » 
9 » 

10 » 
11 > 

10 
80 

1 
3 
1 
1 

60 
50 
25 
20 

7 
8 

11 
12 

Sağlık memuru 
> » 
» » 
» » 

40 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Sağlık memurları 

Sıtma savaş memurları 

13 Sıtma savaş memuru 200 

45 
60 
65 
29 
20 

60 
50 
40 
35 
30 

12 » 

11 Asistan 

> 

Asistanlar 

i 

130 
10 
10 

425 

CO 
50 
30 
25 

20 

Sağlık merkezleri 

nuru 
> 

30 
30 

30 
25 

100 30 

Pamuk işleri Müdürlüğü 

. Merkez Kuruluşu 

13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 O m f ik memuru 
13 Kâtip 

Ziraat Vekâleti 

20 

1 
1 
1 
1 

80 
35 
30 
20 

Zatişleri Müdürlüğü 

14 Kâtip daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Pamuk îşleri Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

12 tkinci sınıf kontrol memuru 
13 Üçüncü sınıf kontrol memuru 
14 Grafik memuru 

15 

20 

5 
L7 
1 

25 
20 
15 



— ty9 -
Münakalât Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Bapnüsavirlİk 

6 Müşavir 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 
13 t 

özlük işler ve Kütük Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 Kâtip 

10 Şef 
11 Memur 

Seferberlik Müdürlüğü 
I 

Tayım Müdürlüğü 

8 Tercüman 
13 Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 

5 3 ncü hukuk müşaviri 
7 Hukuk müşaviri yardımcısı 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

5 Uzman 
13 Memur 

SivÜ Havacılık Dairesi Reisliği 

4 Uzman (Meydan mühendisi) 
(İhtisas yeri) 

6 Şube müdürü 

70 

25 
20 

80 
25 
20 

35 
30 

50 
20 

80 
60 

D. KMemuriyetin nev'i Aded Maaş 

Liman ve Denizisleri Dairesi Reisliği 

12 Memur 1 25 

12 Memur 
13 Kâtip 

12 Memur 
13 Kâtip 

Levazım Müdürlüğü 

Kâğıtişleri Müdürlüğü 

12 
10 
13 

VÎLÂYĞTLER 

7 nci sınıf liman başkanı 
1 nci sınıf denet memuru 
Memur, 

I 
Gemi Sörvey Kurulu 

1 nci sınıf uzman 
2 nci » » 
3 ncü » > 
4 ncü » x » 

Komiserlik 

6 Demiryolu komiseri 

Yüksek Denizcilik Okulu 

25 
20 

25 
20 

25 
35 
20 

80 
70 
60 
50 

70 

1 
1 

1 
1 

80 
20 

90 
70 

4 
5 
5 
6 

10 
10 

Tatbikat 
» 
» 
» 
» 
» 

(öğretim Şubesi) 

gemisi kaptanı 
» birinci zabiti 
» başmakinisti 
> ikinci makinisti 
» levazım şefi 
» sağlık memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
80 
80 
70 
35 
35 



> 

7 
8 
9 

5 
6 

5 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
4 
5 

3 
5 
7 
3 
4 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti Reisliği 

Üçüncü sınıf müfettiş 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Beşinci sınıf müfettiş 

Hukuk Müşavirliği 

Üçüncü hukuk müşaviri 
Raportör 

Sanayi Dairesi Reisliği 

Uzman (ihtisas yeri) 
Başmühendis (İhtisas yeri) 
Mühendis ( » » ) 

» ( » » ) 
» ( » » ) 

— L/10 - * 
Sanayi Vekâleti 

Adfsd 

1 
2 
3 

1 
3 

2 
2 
3 
5 

10 
Başraportör 1 
Sanayi başmüfettişi (İhtisas yeri) 3 
Sanayi müfettişi (İhtisas yeri) ' 5 
Ressam (İhtisas yeri) 1 
Mütercim -,. 1 

Maden Dairesi Reisliği 

Uzman (İhtisas yeri) 
Müşavir (İhtisas yeri) 
Raportör 
Mühendis (İhtisas yeri) 

» ( » > ) 
•» ( » » ) 
» ( » » ) 

1 
<A 

3 
1 
1 
5 
4 

Maaş 

60 
50 
40 

80 
70 

80 
125 
100 
90 
80 
70 
90 
80 
90 
80 

100 
80 
60 

100 
90 
70 
60 

D. 

3 
4 

7 
4 
5 
6 
7 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

* 

5 

6 
1 8 

Memuriyetin nev'i A 

Enerji Dairesi Reisliği 

Uzman (İhtisas yeri) 
» ( » » ) 

ded 

1 
1 

Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 

Raportör 
Başmüfettiş (İhtisas yeri) 
Müfettiş ( •» » ) 

» ( » > ) 
Kontrolör ( » » ) 

Sınai Mülkiyet Müdürlüğü 

Raportör 
Büro şefi 

Diğer merkez memurları 

Büro şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

VİLÂYETLER 

Sanayi bölge müdürü (İhtisas 
yeri) 
Sanayi bölge müdürü (İhtisas 
yeri) 
Sanayi müdürü (İhtisas yeri) 
İrtibat memuru 

1 
1 
1 
2 
4 

1 
2 

10 
16 
13 
10 

2 

1 
2 

15 

Maaş 

100 
90 

60 
90 
80 
70 
60 

60 
50 

40 
35 
30 
25 

90 

80 
70 
50 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 

6 
6 
8 
8 

Umum Müdürlük 

Şube müdürü 
» > (İhtisas yeri) 

Raportör 
Raportör (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 

1 
1 
3 

1 

70 
70 
50 

50 

13 

5 

7 
8 

Memur 

Mütercim (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 

Mütercim 
t 

2 

î 

4 

•4 

20 

80 

60 
50 



D. Memuriyetin nevi 
— Îı/H 

Aded Maaş D. 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 2 

6 > > » 1 
80 
70 

Memuriyetin nev'i Aded 

istanbul Radyosu Müdürlüğü 

8 * idari işler şefi 1 50 

İmar ve iskân Vekâleti 
Plânlama ve İmar Umum Müdürlüğü 

İ 
3 Yüksek mühendis, yüksek mi

mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 1 100 

4 Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) . 1 90 

Mesken Umum Müdürlüğü ' 

3 Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 1 100 

4 Yüksek mühendis, yüksek mi
mar ' veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 1 90 

Yapı Malzemesi Umum Müdürlüğü 

3 Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 1 100 

4 Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 1 90 

Vilâyetler memurları 

3 Bölge müdürü (Yüksek mü

hendis, yüksek mimar veya mü
hendis, mimar) (İhtisas yeri) 3 100 
İmar müdürü (Yüksek mü
hendis, yüksek mimar veya mü
hendis, mimar) (İhtisas yeri) 1 90 

İmar şefi (Yüksek mühendis, 
yüksek mimar veya mühendis, 
mimar) (İhtisas yeri) 1 80 

Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 3 100 

Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 5 90 

Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 2 80 

Yüksek mühendis, yüksek mi
mar veya mühendis, mimar 
(İhtisas yeri) 

Raportör 
Şef 

» 
Ressam (İhtisas yeri) 

» ( » » ) 
Topoğraf (İhtisas yeri) 3 80 

11 

3 
3 
5 
J 
1 

70 

60 
50 
40 
80 
70 

Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 

MERKEZ 

7 Hukuk müşaviri raportörü 
5 Mühendis (İhtisas yeri) 

1 
1. 

60 
80 

6 
7 
8 

Mimar 
Fen memuru 

» » 

. ±Ff 
-' 'i' . 

\ 
1 
1 

70 
60 
50 



% 

* 
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O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Maddo — 12 

[Ordu ihtiyacı için Millî Müdafaa mükellef iyeti Kanununa göre alınacak hayvanların asgari beden 
ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] 

Hayvanın hizmeti 

Süvari sâf bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sahra topçu koşumu (dip) 
Dağ top koşumu 
Süvari makinah tüfeki koşumu 
Nakliye koşumu 

» > 
Makinah tüfek koşumu 

» » » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Top koşumu öküz 
Araba koşumu öküz 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 
> 
» 

. » 
Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

Yükseldiği 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 

1,45-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

s 

* 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 \ 
1,75 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,43 
1,43 
142 
1,42 

fiyat lira 

1 018 
962 
767 

1 302 
1 219 

96Q 
747 
895 
801 
934 
748 
818 
899 
766 
651 
900 
263 

/̂ 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

CMotÖrlü taşıtlar ortalama alım değerleri] 

Aracın cinsi 

2 1/2 ton kamyon 
1/4 ton jeep 
1 ton pikap M. 37 
6 ton kamyon 
Kamyon kurtarıcı M 62 
Cer otosu 13 -18 ton 
Traktör 5 - 6 - 4 ton 
M 36 tank 
Motosiklet 
Remon 

Bugünkü 
fiyatı 

• 

43 180,14 
12 072,78 
21 227,05 

134 894,78 
29 686,70 

144 686,58 
49 519,34 

493 512,38 
4 000,00 

16 464,94 

Aracın cinsi 

Ambulans 
Araba (Canlı) 
M 24 tankı 
M 32 tankı 
M 7 Zh. Top. 
M. 47 tank 
M. 74 tank kurtarıcı 
M 19 Al tank 
Topçu uçağı 

Bugünkü 
fiyatı 

27 151,02 
1 500,00 

381 540,60 
540 950,54 
446 126,86 
617 743,72 
472 259,08 
536 245,38 

14 263,20 



/ 

R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 

[Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



— B/2 — 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
İşten el çektirilenlerin maaşları bu tertipten ödenir. 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere veya Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesine istinaden merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalıştırılanların maaşları vi
lâyetler memurları maaşı tertibindeki ödenekten, vilâyetler memurlarından merkezde çalıştırıla
cakların maaşları da, merkez memurları tertibindeki tahsisattan ödenir. 

Millî Savunma ve Jandarma bütçelerinde açık maaşları da bu tertipten ödenir. 
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 —JJcretfer 
Madde 11 — Merkez memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere göre merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalış

tırılanların maaşları vilâyetler memurları ücreti, tertibindeki tahsisattan, vilâyet memurlarından 
merkezde çalıştırılacakların ücretleri de merkez memurları ücreti tertibinden Ödenir. 

6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. 

Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Teşkilât kanunlarında mevcut hükümlere göre, merkez hizmetlilerinden vilâyetlerde çalış
tırılanların ücretleri vilâyetler hizmetlileri ücreti tertibinden, vilâyetler hizmetlilerinden merkez
de çalıştırılanların ücretleri de merkez hizmetlileri tertibinden ödenir. 

6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
İnşa edilmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin ücretleri de bu tertipten 

ödenir. (Büyük Millet Meclisi). 
6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. 



_ R / 3 — 
Fasıl 202 — Ücretler • • — , 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlilerin ücretleri; 1958 kadrolanna göre ödenen döviz 

miktarının 1959 yılında da aynen ödenmesini temin edecek miktar kadar artırılmak suretiyle bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 206 — 4178 v& 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ye yardımlar 
Madde 11 — Merkez memulları çocuk zammı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. 

Madde 21 — Merkez memurları doğum yardımı 
Madde 22. — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm ayn en bu tertipler için de uygulanır. 

Madde 31 — Merkez memurları ölüm yardımı 
Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm ayn en bu tertipler için de uygulanır. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Normlarına göre kırtasiye tertibine giren her 
çeşit kâğıtlar \ 
Sünger kâğıtları 
Karbon kâğıtları 
Milimetrelik kâğıtlar 
Mumlu kâğıtlar "" 
İmza kartonları 
Dosya gömlekleri 
Musannifler 
Klasörler 
Her çeşit kurşun ve renkli kalemler 
Kalem uçları 
Tirilin 
Çelik imza kalemi 
Kalem sapları 
Her çeşit mürekkepler t 
Korenkting (Mumlu kâğıtta yazı tashihi için) 
Cetvel tahtası 
Her çeşit ve her boy zarflar 
Bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defter
leri, kartvizit kâğıtları, etiketleri 

renkli 

Hesap makinesi kâğıdı 
Kartonlar 
Süngerlik ve süngeri 
Zarf açacağı 
İğne 
Raptiye 
Harita çivisi 
Mürekkep, kurşun kalem ve makine lâstikleri 
Zamk, kola ve fırçalan 
Raptiye makinesi teli 
İstampalar , 
Mühür mumu 
Tebeşir 
Evfak ve kırpıntı sepetleri 
Yazı, hesap, teksir ve benzeri makinelerin yağ 
ve fırçaları 
Yazı makinesi şeritleri 
Harita muşambası 
Yukarda yazılı olanlann benzerleri 
Bunların nakil ve ambalaj ücretleri 
İlân ücretleri 



Masa ve camlan 
Koltuk ve kanepe 
Sandalye 
Minder 
Dolap 
Etajer 
Paravana 
Abajur 
Qece lâmbası 
Sumen 
Sigara tablası 
Masa takvimi altlığı 
Ilalı ve masa örtüleri 
Yer muşambaları 
Masa muşambaları ve örtüleri 
.Paspas 
Perde 
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Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 

Madde 20 — Döşeme 
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 

Madde 20 — Döşeme 
Vantilatör 
Masa lâmbası 
Korniş 
Duvar ve masa saatleri 
Buz dolapları 
Besim ve çerçeveleri 
Tablo 
Radyo 
Güneşlik 
Yemek, çay, içki ve kahve takımları 
Elçilik ve daimî delegeliklerce misafirlerin ağır
lanmasında kullanılacak eşya 
Yukarda yazılı olanların benzeri olup çalışma 
yerlerinin tefrişi için tedarik edilecek eşya bedeli 
Bu tertibe dâhil eşyanın nakil ücretleri 
Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri 
İlân ücretleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 30 

Sandık '~ 
Kalem açma makinesi 
Evrak dolabı 
Kütüpane 
Evrak çantası 
Masa zili 
Tampon 
Kâğıtlık 
Bahçede, iş yerlerinde kullanılan makine ve 
aletler 
Makas 
Yazı, cetvel, hesap, teksir ve pedal makineleri 

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. 

Şehir suyu bedeli 
içme suyu bwleli 

Fasıl 301 —- Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları 

;v v Ayrıca masraf tertibi olmryan ilânlara ait üc-
retler 
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Ilamal ücreti \ 
Toz bezi, cila ve temizlik maddeleri 
Bayrak 
ödenebilecek ayrı tertibi bulunmadığı halde 
bilir kişi ücretleri 
Resifti mühür ve damga^r 
Tohum, fide, fidan, gübre 
Bu tertibe dâhil maddelerin nakil .masrafları 
Binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan 
işçi yevmiyeleri ve bahçe tanzim bedelleri 
2051 sayılı Kanun gereğince inzibat erlerine 
maktuan verilecek paralar \ 
Su saati bedeli 
Y"ukarda 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, k i l ^ anahtar, menteşe, kapı tok
mağı 
Çivi, vida 
Çeşme muslukları 
Yer ve tavan fırçalan 

Çuval 
Süpürge 
Müstacel ahvalde kullanılmak üzere alınan sağ
lık malzemesi ve ilâç bedeli 
Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde tören 
masrafları j •' 
Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirle
rin izaz, ikram, buket ve çelenk masrafları 
Kalaycı ücretleri ' 
Ayrıca tertibi bulunmadığı takdirde 500 lirayı 
geçmiyen sıva, badana, küçük tamir, zil tesi
satı ile pencere ve kapı camlan masrafları 
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 eiektirik çere- Elektrik ve havagazi saati bedeli 
yan bedeli 
Aydınlatma maksadiyle kullanılan petrol ve ha
vagazi bedeli 
Ampul 
Mum 
Lâmba şişesi ve fitili 
Lüks lâmbası şişesi ve gömleği 

Ayrıca onarma tahsisatı bulunmıyan dairelerin 
aydınlatma maksadiyle kullandıkları elektrik ve 
havagazı tesislerinin yapım ve onarımı 
Aydınlatma işlerinde kullanılan makinelerin 
petrol, benzin, mazot, yağ, odun ve kömür pa
raları 
Bu tertibe dâhil eşya ve maddelerin nakil 
masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit Kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya 
kömür, petrol, mazot, havagazı ve sair yakacak kadar kalorifer tamirleri 
tnevat bedeli. Bu tertibe dâhil maddelerin ilân ücretleri, 
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•y Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 

Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt Resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı üe-
•ücret ve masrafları ret ve masrafları 
Normlarına göre bu tertibe giren kâğıtların Harita kâğıtları ve benzerleri nakil ücretleri ve 
mubayaası. ambalaj masrafları 

îlân ücretleri. • 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle her nevi bü
ro masraflarının, harcırahlar ve katılma paylarının harice gönderilmesine; ' icabında geri getiril
mesine ve konsofosluklarca 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 masraf lan • 

Telefon abone ve mükâleme bedelleri. 
Telefon tesis masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir.) 
Telefon tesisatı onarma masrafları. 
Telefon makinesi mubayaa bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir). 
Telefon santralı mubayaa ve tesis bedeli (yeni inşa olunan binalarda inşaat tertibinden öde

nir). 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Bilûmum gayrimenkullerin kira bedelleri, mukaveleleri gereğince ödenecek diğer masraflar 

Fasıl 307 — Harcırahlar „ 
Madde 20 — 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 damdaki memurların devir, 

teftiş ve tahkikat için gerekli harcırahları 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslarda 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilenlerin dışında, muvakkat 

bir vazife ile veya inceleme maksadiyle, ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 
' masrafları 

Hakiki masrafları tahsisat veya günlük ücretle çalıştırılmak suretiyle veya muayyen bir hizmetin 
ifası zımnında Türkiye'de çalışan ecnebi uzman, öğretmen, orkestra ,şefi, virtüöz, solistlere sözleş
meleri gereğince verilecek ücretlerle, memlektimize geliş, dönüş ve memleket içinde seyahat harcı
rahları ve anlaşmaları gereğince ödenecek sair masrafları da bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları've harcırahları 

Madde 11 — Merkez 
Madde 12 — Vilâyetler 

201 nci bölümün kadroya ait hükmü aynen uygulanır. 
Tebdilhava maksadiyle gönderilen subay ve askerî memurların harcırahları hu tertipten öde

nir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
İşletme masrafları 

iler nevi akar yakıt ve yağlar 
Lâstiklerin yenilenmesi 
Plâka resmi 
Mevcudolduğu takdirde radyo abone ücreti 
Diğer vergi ve resimler 
Patinaj zinciri 
Temizlik malzemesi 

Onarma masrafları 
İşletmede sayılanlar dışında kalan bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. 

JYEadde 31 — Vilâyetler kara ve deniz taşıtları işletme masrafları (Gümrük) 
Madde 33 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira 

bedeli (Jandarma) 
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 kabların alım ve tamir bedelleri ve 
bunlar için ödenecek ardiye ücreti, kiralar, kaçak kovalama işleri için icabında hariçten tutu
lacak kara vasıtalarının kiraları ile; 

Deniz muhafaza vasıtalarında kullanılan könür, akar yakıt, makine yağları ve bunların «ta
şıma formülü» dışında kalan taşıma ve sigortalama masrafları ve muhafazalarında kullanılacak 
kah, ambalaj masraflariyle bu işler için satmalınacak avadanlık ve tartı ve ölçü aletlerinin be
delleri, kömür ve akar yakıtların emniyetle muhafaza ve yangından korunması için lüzumlu mal
zeme ve cihazlarla bunların doldurma bedelleri, kaçak takibi için icabı halinde hariçten tutula
cak deniz vasıtalarının kiralan, deniz vasıtalarının kaza ve hasarlarında yardım ve kurtarma 
masraflariyle her ne gaye ile olursa olsun bunların nakil ve yedekte çekilme masrafları, bu va
sıtalara lüzumlu barometre, termometre,- pusula gibi seyir ve rasat afetleri ve yedek parçaları, de
niz fenerleri, hususi deniz haritaları tersimi masrafları, deniz filâma ve kitapları, madde ve mal
zemelerin alımları için yapılan eksiltme ilânları, bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler kara ve deniz taşıtları onarma masrafları (Gümrük) 
Madde 34 —.Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma masrafları (Jandarma) 

Vilâyetlere ait bilcümle vasıtaların tamir, tadil, kızak ve havuz masraflariyle atölyelerde kul
lanılacak her çeşit kömür, akar yakıt, su, elektrik, yedek parça, akümülâtör ve kabloların be
delleri ve bunların imal, tamir ve şarj masrafları, 
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Bu madde ve malzemenin korunması için alınacak veya yaptırılacak raf, dolap ve sair eşya 

bedelleri, atelyelerin her türlü demirbaş eşya, avadanlık, tezgâh ihtiyaçları ve bunların bakım, ta
mir ve montaj masrafları, 

Atelyelerin yangına karşı korunmasında kul anılmak üzere satınalmacak malzeme ve cihaz
larla bu cihazların doldurma masrafları, , 

Atelyelere lüzumlu tersim malzemelerinin bedelleriyle bu tertibe giren işlere ait plânların 
masrafları, 

Tamir için hariçten tutulacak usta, çırak ve işçilerin yevmiyeleriyle İş Kanununun gerektir
diği her türlü masraflar, 

Bu tertibe dâhil malzemenin ilân ücretleriyle taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapıla
cak taşıma masrafları, bu tertipten ödenir. / 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Ziyafet ve ağırlama masrafları 
Bhejt, buket ve çelenk ücretleri 
Resmî işler için özel başvurmalara mektup veya telgrafla verilecek cevap bedeli 
Misafirlere ikram edilecek her nevi yiyecek ve içecek bedelleri 
Ecnebj misafirlere hâtıra kabilinden verilecek hediye bedelleri 
Ecnebi misafirler için kiralanacak nakil vasıtaları ücretleri 
Kurum ve derneklere yapılacak yardımlar * 

Köşklerde vazife gören garson ve sofracılar için 306 ncı fasıldan temin edilen giyecekleri dı
şındaki resmî kıyafetler de butertibten karşılanır. ^ 

Madde 20 — Ziyafet masrafları (tktisadi işbirliği) 
Madde 30 — Devlet reisleri, misafirleri ve Ecnebi elçilerin ağırlama masrafları (Hariciye) 

Madde 30 — 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 — Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geriveriiecek paralar 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Cari yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten 

ödenir. ? 
Mahkemelere ve iera daireleriyle Şûrayi Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek hare, 

resim, vergi ve her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye giren daireler içim ve karşı 
olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflar üzerine sonuçla
nan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenilen mahkeme masrafları. 

Fasıl 409 — Muayyenat 
Madde 10 — Tayınat 

Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşesi icabedenlerin yiyecek maddelerinin satmalına, 
imal, istihsal, muayene ve tahlil, muhafaza ve tevzi masraf lariyle bu maksatla alınacak sarflar, 
bunların onarma, sigorta masrafları, f 
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Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikat masrafları 
Etlik hayvanların bakımı ve barındırma masrafları ile çoban ücret ve masrafları 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapıla cek taşıma masrafları 
Ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat bedelleriyle, tamir 

masrafları 
îaşe yapan birliklerin bilûmum su sarfiyatı h edelleri. 
Fırın, mutfak, kiler ve bulaşıkhanelerin 1 000 liraya kadar olan küçük tamirleri. 
Lüzumu halinde kullanılacak aşçı, hamurkâr, pişirici ve işçilerin gündelikleri ile sigorta prim 

ve tazminatları 
Kablarm kalay ücretleri veya kalayları yapılmak için alınacak malzeme bedeli ve kablarm te

mizliği' ile ilgili sair masraflar 
Köpeklerin iaşesi ve hayvanlara verilecek tuz bedeli 
Hususi kanunlara göre personele verilecek tayın bedelleri 
îmal edilmiş ekmek alındığı takdirde ekmek odunu. 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri 
"üfemek masa, sıra ve yiyecek maddelerinin muhafazasına mahsus dolap ve raflar ile sıra ve masa 

örtüleri imali, satmalma 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 tayınattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin 
mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satmalm-
ması, istihsali, muayene ve saklanması için alınacak her türlü zarflar alet ve bunların onarma, 
hazırlama, dağıtma ve sigorta masrafları f 

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. 



- R/10— 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhavâ iç n gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi «rerefrinee fiilî hizmetlerine, mahsuhedıl» n müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı 
Kanuna göre tahakkuk eden yakacak istihkakları 

Fasıl 410 — Askerî malzemeler 
Madde 10 — Giyecekler 

Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre Devletçe giydirilmesi gereken kimseleri ve sağlık 
kurumlarına giyecek ihtiyacı için lüzumlu maddelerin satınalıııması yapma, işletme, 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 imali ve sair işlerinde kullanılacak makine, vasıta, malzeme alımı ve te

sisat .masrafları ile bunların onarımı. 
Bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri ve sigorta, prim ve tazminatları ve talimat gereğince 

verilecek »ivecek istihkakları. 
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 talimatnamelere <çörc teçhizi gereken kimselerin sağlık kurumları, bir

liklerin ve levazım iş yerlerindeki kreşlerin teçhizatının gerektirdiği maddelerin alınma, imal, işlet
me, temizleme; ambalaj, tevzi, muayene, saklama, onarma ve sigortalarına lüzumlu masraflarla 
Gümrük Vergi ve resimleri 

Teçhizatın (tecrühe 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 satm

alına ve onarımı 
Teçhizat maddelerinin imal ve sâiresinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat, çama

şır ve bulaşık yıkama makineleri 
Sağlık kurum ve müesseselerinde ölenlerin te<;hiz, tekfin ve defin masrafları 
Bu maksatlarla' kullanılacak işçi ücretleriyle iş 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 nalbandive, 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 masraflariyle çeşitli malzemeler ve devriçark 
Harbiye ayniyatına dâhil her türlü harb ve h.ırita malzemesi vasıtaları, miadlı talim ve terhive 

malzemesi ve demirbaşı, nakil ve muhabere vasıtaları: seyir cihaz ve malzemesi ve bunlarla bir 
likte kullanılacak yazı makineleri, teçhizatı, fabrikalarla atelyelerin makine, alet ve malzeme bedel 
leri ile yedek parçaları bunların yapım, onarım, bakım, muhafaza, ambalaj* tevzi, revizyon, ücret 
bedel ve masrafları, memleket haricinden temin edileceklerin ilk feslim alınacak mahalle kadar 
nakil, sigorta ücretleriyle Oümrük ve sair resimleri ve her nevi tartı ve tevzi aletleri 

Harb aletleri malzeme ve teçhizatının deneme ve muayeneleriyle ilgili müesseselerin malzeme, 
alet ve edevatları 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılaeak taşıma ve tevzi masrafları 
Akar yakıt saklamaya yarıyan kabların alım, imarım 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, su tesisatı yapım 

ve onarım marsrafları ve rıhtımda bulunan gemiler için muharrik kuvvet olarak sarf edilecek elek 
trik cereyan bedelleri 

Askerî maksatlarla yapılması gereken tahkimat, kara ve demiryolu, köprü, iskele ve rampala
rın inşa ve tamirlerine muktazi masraflarla iltisak hatlarının idame ve işletme karşılığı olarak Dev
let Demiryollarına yapılacak ödemeler. 

Harita, alımı ve yapımı, yaptırılması ve muhafazasîyle ilgili her türlü masraflar. 
Memleket müdafaasına ait projelerin tanzim, tersim, teksir, tabı ve muhafazaları için gerekli 

bilûmum masraflar 
Harb levazım ve teçhizatının kullanılmasına; bakım, deneme ve sairesine ait talimatname,defter, 

cetvel ve sairenin satınalma bedeli ile tabı, teksir ve tercüme masrafları ^ 
Tarifname ve talimatnamelerin tercüme ücretîeri 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 di£er iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yukarıki hizmetlerde 

kullanılacak muvakkat işçi gündelikleriyle bunların iş Kanununa tevfikan ödenecek prim ve taz
minatları 

Tamir fabrikalarında ve çeşitli bakım ve onarma kademelerinde zehirli işlerde çalışanlara 
verilmek üzere satın alınacak süt ve yoğurt masrafları. 

Bu madde ile ilgili ilan ücretleri 
Vazifeli askerî şahısların veya bunlar tarafından kullanılan (malî mesuliyet sigortaları dı

şında kalan) orduya ait her türlü motorlu, motorsuz nakil ve harb vasıtalariyle aletlerinin ve 
hizmetlerindeki hayvanların üçüncü şahıslara karşı ika ettiği zararlar, mahkeme ilâmı ile veya 
sulh yoliyle bu tertipten ödenir. 

Ağ ve diğer tahkimat tesisleri sebebiyle Denizcilik Bankasının ifasına mecbur kalacağı kıla
vuzluk dolayısiyle ihtiyar edeceği masraflar, akûolunacak anlaşmalar gereğince bankaya bu bö
lümün deniz tertibinden ödenir. 



— B/13 — 
Yangın söndürme tesisatı ile bunlara mütaallik her türlü malzeme, cihaz ve araçların temini, 

bakım, onarım, nakil ve idameleri 
Hudut taşları masrafları ve bakımı 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler 

Fasıî 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, alet, sabit ve seyyar soğuk hava depoları, satmalma, 
imal, muhafaza, muayene, onarma, ambalaj, tevzi, sigorta ve Gümrük Vergi ve resimleri masrafları, 
yangın söndürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı. 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj masrafları. 
Lâberatuvarlar için alınacak tecrübe hayvanları bedeli ve bunların muhafaza ve bakım nas 

rafları. 
Sağlık propagandası afişleri, satmalma, yaptırma, dağıtma ücret ve masrafları. 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve taz

minatları. 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Sağlık müesseseleri ve depolarının 1 000 liraya kadar tathir ve tamir masrafları. 

Fasıl 413 — Veteriner ecza ve malzemeleri 
Hayvan hastaneleriyle, revir ve lâboratuvarlarda hayvan tedavisinde kullanılan ilâç, malze

me, alet, edevat bedeli ile bunların bakım, muhafaza, onarma, ambalaj, tevzi ve sigorta nıasranan 
ile Damga Resmi ve harçlar ve yangın söndürme alet ve cihazları alım ve onarımı 

Taşıma masrafları tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masrafları 
Askerî veteriner buluıımıyan mahallerde ödenecek vizita ücret ve masrafları 
Tecrübe ve serum hayvanları satmalma ve muhafaza masrafları 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 
Keza istihsalinde kullanılacak yakıt masraf lan 

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 satmalma, işletme (harb malzemelerinden alınmakta olduğundan her nevi akar yakıt ve 
yağlar hariç) onarma ve avadanlık masrafları 

6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler 
Yükleme ve boşaltma masrafları ve yükleme, boşaltma işçi yevmiyeleriyle iş Kanununa tevfi

kan ödenecek prim ve tazminatları. 
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 ye terhis edilen 

eratın ve hayvan ve vasıtaların konaklama ve barınma masrafları 



— R/13 — 
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 ve anıtlar masrafları 
Yönetim masrafları, müzelere alınacak eski eser ve etnoğrafik. malzeme bedeli ile bu eserle-

ıin satmalınması için kurulacak satmalına 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, ören yerlerinin, anıtların ve kazıların eser, rapor, 
katalog ve tanıtma yayımı ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksiyonları yaptı
rılması, uzmanlık kitaplıklarına satınalınacak yayım bedeli, müze binası, kazı bekçi evleri, rö-
löve ve onarım büroları kira ve inşaat masrafları, resim çekmeye ve göstermeye mahsus alet v t 
malzeme, ören yerlerini ve anıtları onarma, kamulaştırma, koruma masrafları ve bunlarla ilgili 
her çeşit alet ve malzeme, harita imali, rölöve, proje yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil, 
maket, tanıtma ve işaret levhaları, tadat ve tesbit numaralama masrafları, müzelerle anıtların ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi ile bakım ekiplerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla us
ta amele ve bahçıvan gündelikleri, çiçeklendirmo ağaçlandırma masrafları, yurt içinde ve dı
şında açılacak eski sanat eserleri sergileri ve gerekli sigorta ve muamele ücretleri. Yurt dışında 
kalmış millî anıtlarla mezarlıkların korunmasının icabettirdiği masraflarla canlı hayvanların bes
lenme masrafları. 

Fasıl 416 — Okullar masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma 
Demirbaş (Yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç). 
Her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satmalına ve onarılması (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 giyim eşyası ve diktirme karşılığı 

öğrencilere nakden verilebilir) 
Tedavi masrafları ve ilâç bedelleriyle cenaze masrafları (resmî hastanelerde yer bulunmadığı 

takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleriyle, kadrolu tabip, dişçi ve veterineri bulunmı-
yan okullarda vizita 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 paraları. 
Yatılı Öğrencilerden tatil devresinde memleketine gitmiyenlere okulda yemek pişirilmediği 

ahvalde 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 ile test işleriyle ilgili bütün masraflar. 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı 
5 OOO liraya kadar tesisat ve onarına 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 azaları 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 
Ziraat Vekâletine bağlı okullarda çalışan çoban, usta, seyis, işçi yevmiyeleri, kurs masrafları 

ve kursları muvaffakiyetle bitirenlere yapılacak eşya yardımı karşılığı 
Zirai mücadele, tarla, tavukçuluk, meyvacılık işlerinde çalıştırılan gündelikçilere verilecek iş 

elbiseleri, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik masrafları 
Ziraat Vekâletine bağlı ziraat okullarında harita ve kadastro yaptırma, tamir, yol, kaldırım, 

kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu, arteziyen, su ve elektrik motorları tesisatı ve tamiratı 
ve bunların gerektirdiği masraflar 

Tapu ve Kadastro Okulundaki kız öğrencilere verilecek burslar 
Devlet Konservatuvarında halk şarkılarını derleme masrafları, armonizasyon ve yerli kıyafet

ler oyunlarının filme alınması masrafları ile Konservatuvar uygulama gösterisinde bir yıl staj ya
pacak olan öğrenciye verilecek ek burs karşılığı ve mezun olanlara verilecek giyim eşyası bedeli 

Ticaret ve meslek okullarına alınacaklara verilecek burslar 
Meslekî teknik öğretim okullannca 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 çocuk hır için kurulan yurt, okul ve atelyelerin ve bıı müesseselere bağlı uygulama bahçele
rinin her türlü yapım, onarım, arteziyen açtırma ve su isalesi, istimlâk ve satınalma, kira ve tesis 
masrafları ve 5129 sayılı Kanun gereğince tesis edilen köy okulları uygulama bahçelerinin ve 
öğretmen okullarına bağlı uygulama okullarının tesis, tanzim ve idamesi için gerekli masraflar 

Sağlık Vekâletine bağlı okullarda çalışan hemşire ve ebelere bir çift beyaz ayakkabı ve çift 
beyaz çorap masrafları 

Fasıl 448 — Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun gereğince 

yapılacak hizmetler karşılığı 
6696 sayılı Kanun ile bu hususta tanzim olunan arşiv nizamnamesi esasları dairesinde teşek

kül etmiş ve edecek komisyonlarda vazife görecek memur ve uzmanların yevmiye ve ücretleriyle 
arşiv ambarlarında çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yevmiye ve ücretleri ve bunlara yaptırı
lacak iş elbisesi, çuval, ip, kınnap, çuvaldız, sandık, kanaviçe, ve bunlara mümasil her çeşit mas
raflar ve sarf olunacak matbu evrak, PTT ve diğer nakliye ücret ve masrafları ve vazifeli memur 
ve hizmetlilerin harcırahları ve bu hizmetle ilgili sair her çeşit masraflar, bilir kişi ücretleri, torba 
dikiş ve malzemesi. 

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. 



*- B/15*-
Fasıl 451 — Yayın masraflan 

Madde 10 — Satmalına ve abone 
Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 

Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satınalma ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. (Tica
ret Vekâleti tarafından Auadolu Ajansı yoliyle alınan ticari haberler masrafları da bu tertipten 
ödenir) 

Muayyen neşriyatın alınabilmesi için kulüp ve derneklere maktuan ödenen bedeller 
Bastırılacak her nevi yayın, tamim ve notaların kâğıt ve sair malzemeleriyle baskı ücretleri 
Telif ve tercüme hakları ve tercüme ücretleri 
Cilt masrafları 
Her çeşit harita alınması ve yaptırılmasının gerektirdiği masraflar 
Filim ve fotoğraf makineleri ve her çeşit filim, fotoğraf ve resim alet ve malzemesi ve klişe 

masrafları 
Propaganda ile ilgili masraflar 
Bilûmum yayınların 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 daiı-eler mensuplarının her çeşit masrafları da Hariciye Vekâleti 
Bütçesinden ödenir. 

Fasıl 455 — Prevantoryum ve sanatoryum umumi masraflan 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma , ısıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ücret ve masrafları 
Hizmetli giyeceği 
Hasta, hizmetli ve nöbetçi memurları giyeceği 
Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı 
Fenni tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satınalınması ve onarılması, 
Taşıma masrafları, 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
İlân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri 
Şehir içi yol paraları, 
Ölenlerin teçhiz ve tekfin masraflan 

m 

Fasıl 457 — îç kongreler masraflan 
îştirak edeceklere verilecek harcırahlar geçici olarak istihdam olunacak steno ve daktilo üc

retleri, 
Ziyafet masrafları 
Kongrenin icabettirdiği diğer yönetim ve yayım masraflan 
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Fasıl 458 — Sergi masrafları 

Her çeşit harcırahlar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Fasıl 476 — Kars masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) 
Her çeşit ders, lâboratuvar ve spor levazımı satınalma ve onarması (yatırım 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 inceliyeceklere 3656 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 
ilân ücretleri , v 

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 vizita ücre*î! 
Kurslarda ücretsiz öğretmenlik yapacakların yol paraları ve yevmiyeleri. 
Gezici kurslardaki öğretmen, konferansçı yönetim memurlarının yol paralan ve yevmiyeleri. 
Diyanet İşleri Reisliği kursunda öğreticilere verilecek ücretler. 
Kaymakamlık kursuna gelecek maiyet memurlarının motorlu vasıta öğretimi ve sair tatbikat 

masrafları, 
Kursların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar, 
Memur olmıyan kurs öğrencilerinin, 
A) öğrenci giyecekleri, 
B) Tedavi masrafları ve ilâç bedelleri ile cenaze masrafları (Resmî hastanelerde yer bulunma-

dığı takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleri). 
C) Tebdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş geliş yol paraları, 
D) Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi memurların yiyecek masrafları, 
E) Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paralan, 
F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, 
G) öğrenci harclıklan, 
1) Fakir öğrencilere yardım, 

Fasıl 801 — Emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisatlan 
7184 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler de bu tertipten ödenir. Mülhak bütçeli idare

lerin bu kanun gereğince yapacakları tediyelerde bütçelerindeki aynı unvanı taşıyan tertiplerden 
karşılanır* 
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Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 

20 000 liraya kadar her nevi bina, karakol, baraka, poligon, ambar, akar yakıt tankı, garaj, 
muhabere istasyonu ve benzeri inşaat ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak istimlâk 
bedelleri ve yukardaki miktarlar dâhilinde bina satmalmması; (Millî Müdafaa bu miktarlarla 
mukayyet değildir.) (Jandarma Umum Kumandanlığı için bu miktarlar 40 000 ve 20 000 olarak 
tatbik olunur.) 

Yukarıki maksatlarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedel
leri, 

tlân 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. 
tlân ücretleri 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
1. Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri için lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, sa

tmalına bedel ve masrafları, muhammin ve bilir kişi ücretleri, artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak belediye azaları huzur ücreti, yapı ruhsatiye ve harçları. 

2. İnşaat işlerinde kullanılacak makine ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptı
rılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalm
ması, 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, kira, 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 satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma mas
rafları, merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesiri ka
bul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasi
ye ve bunların basım ve nakil masrafları, inşaat faaliyetlerine ait her nevi dergi ve broşür tab'ı 
ve telif, tercüme ücretleri, muvakkat mahiyetteki işler için lüzumlu kira bedelleri, bunların ısıt
ma, aydınlatma, demirbaş eşjra, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kurma ve ko
nuşma ücretleri, işe başlama ve açılış töreni masrafları, yapı işleri faaliyetlerini teşhir etmek 
üzere açılacak sergilere ait her türlü masraflar. 

5. îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 
6. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, proje, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait masraflar, bu 

işlerde çalışacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde verilecek çizme, muşamba ve tulum mas
rafları, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları. 

Fasıl 751 — Satmalmacak 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 ödenir. 

Madde 20 — Riyaset Divanı tazminatı 
Bu tazminat 756, 4178, 6481 sayılı kanunlar gereğince ödenir. 

Fasıl 211 — Fazla çalışma hakları 
Madde 21 — 3656 sayılı Kanunun 22 nei maddesi gereğince verilecek ücretler 

Eski harflerle basılı zabıtların yeni harflere tebdili ve tabı işlerinde gerek Meclis memurların
dan ve gerek hariçten mütehassıs olarak çalıştırılacaklara verilecek ücret ve yevmiyeler bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 302 — Millî Saraylar büro masrafları 
Madde 20 — Döşeme 

Bu maddeden yapılacak sarfiyat Millî Saraylar mefruşatının, döşemelerinin yenilenmesi için 
Hereke Fabrikası tarafından imal edilecek kumaşların bedeline münhasırdır. Ancak bu mefruşatın 
kullanılması için zaruri olan malzeme vo teferruatı bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödeneck tedavi masrafları ve harcırahları 
Madde 11 — Meclis memurları 

Meclis Doktorluğunca verilen ve idare Amirliğince tasdik edilmiş bulunan reçete bedellerinin 
bu tertipten ödenebilmesi için dairesince tanzim olunan ild nüsha hasta kâğıdından birisinin reçete
ye bağlanarak Muhasebeye ibrazı şarttır. 

Fasıl 401 — Matbaa işletme masrafları 
ilâç 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 için özel başvurmalara, mektup veya telgraf

lara verilecek cevapların bedelleri ile Riyasetçe tensibedilecek diğer ödemeler bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Konut masrafları 
Aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe ve öteberi her çeşit masrafları bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 404 —- B. M. M. Muhafız Birliği 
Madde 10 — Tayınat 

MecliH hizmetlilerine bir er tayını karşılığı olarak günde iki defa verilecek yemek bedelleri bu 
tertipten ödenir. Lüzum görüldüğü takdirde Lstiyenlere Riyaset Divanı karariyle bu tayınat erzak 
olarak da verilebilir. 



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

Madde 22 — Balkan tstişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları 
Madde 23 — NATO memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamble ve Komisyonlarına iştirak ede

ceklerin harcırahları 

Fasıl 453/A — İştirakler 
Madde 21 — Parlâmentolararası 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 Parlâmentolar

arası Birliği, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve Parlâmentolararası Turizm Birliği kendi delege
lerini kendi tüzükleri gereğince bir bütçe yılı içiu seçer. Hareket, avdet, gündem ve mesai raporları 
Meclis lliyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. 

Fasıl 453/C - Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro masrafları 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupu, 
3. NATO memleketleri Parlâmentoları Birliği Türk Grupu reisleri emrine Riyaset Divanının 

karariyle verilir. 

Fasıl 601 — Çeşitli yardımlar 
Yardım kabilinden her çeşit ödemeler İdare Âmirleri karariyle bu tertipten yapılır. 

Fasıl 751 — Satınalınacak makina, alet ve malzemeler 
Madde 12 — Saraylarda yeni tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları 

Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları bu maddeye mevzu 
tahsisat, sarayların dahilî elektrik tesisatının tamir ve ıslahı karşılığı olarak sarf edilir. 

Divanı Muhasebat Riyaseti 

Fasıl 307 - Madde 30 — Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin 
harcırahı 

5999 sayılı Kanuna istinaden mahallinde yapılacak hesap tetkiki maksadiyle gönderilecek mura
kıp ve muavinleriyle murakıplık meslekinde bulunmuş Divanı muhasebat memurlarından hesap tet-
kikiyle vazifelendirileceklerin Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek yol masrafı ve yevmiyeleri 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 
Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

1 Otomobil Makam otomobili 
Mevcut otomobilin tamiri kabil olduğu takdkde mubayaa cihetine gidilmiyerek gerekli tamir 

masrafları bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim masrafları 

îşçi gömlek ve tulumîariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, 
posta, yollama, kiaa, iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar ve sair işletme masraf
ları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 753 — Lâboratnvar ve radyo izotop merkezleri tesis masrafları 
Mukaveleli personelin ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

istatistik 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. 

Diyanet işleri Reisliği 

Fasıl 451 — Yayın masrafları ve tanıtma masrafları 
Diyanet İşleri Reisliği yayınlarından imam ve hatiplere, kütüphanelere, yabancı memleketlere 

gönderilecek ve Eeislikçe tensip edilecek yerlere verilecek eserlerin bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Fasıl 418 — Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 
Fennî alet ve malzeme bedelleri, uçakların işletme ve onarma masrafları, her çeşit taşıma mas

rafları, nirengi ve poligon ve sınır işaretleri masrafları, fotoğrametri usulü ile harita alınması 
için gerekli her çeşit filim, fotoğraf, resim, gereç ve malzemesi, bezli veya alüminyumlu pafta kâ
ğıdı, harita muşambası, aydınger, ozalit gibi fennî malzeme ile nirengi ve fennî malzeme avadan
lığı, 5602 sayılı Kanun gereğince memur ve müstahdemlere çalışmalarını ve yaşamalarım kolay
laştırmak üzere verilecek deri ceket, deri veya lâstik çizme, hurç ve portatif karyola, yatak, yas
tık, battaniye, lüks lâmbası, gemici feneri, matra, tencere, tava, topoğraf çantası, evrak çantası, 
ecza çantası, çadır, işçi tulumu, ecza çantasına konacak ilk yardım ilâç ve .malzeme masrafları, 
sukabı, su bidonu ve bunlara benzer her çeşit demirbaş eşya bedelleri ile tapulama ve kadastro
nun fotoğrametrik usulde çalıştırılacak teknik elemanların ve muhtar ve bilir kişi ile geçici ame
lelerin gündelikleri ve 6383 sayılı Kanuna göre ödenecek gündelik ve tazminatlar. 
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Adliye Vdkâleti 
Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Bu fasla mevzu tahsisatın 1 500 lirası Teniyiz Reisliğine ve 1 500 lirası da Temyiz Başmüdde-
iumumiliğine aittir. 

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-
ğfer bir yere yollama masrafları. 

Fasıl 419 — Ceza ve tevkif evleri masrafları 
Madde 10 — Yiyecek masrafları 

Hükümlü ve tutukların yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kabların temizlen
mesi için ödenmesi lâzımgelen para da bu tertipten verilir. 

Vazife başında bulunan gardiyanlarla diğer müstahdemlerin iaşesi de bu tertibten 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 ücretleri, ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, berber üc
reti, hüküm infazının gerektirdiği masraflar ve konferans ücreti, 1 000 lirayı geçmiyen onarmalar, 
kira bedelleri, 2490 sayılı Kanun gereğince yapılan'eksiltme ilânlarına ait ücretle müteferrika ma
hiyetindeki sair her çeşit ihtiyaç karşılığı. 

Madde 40 — Sevk masrafları 
Hükümlü mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle Emniyeti Umumiye nezareti al

tına alınacak olanların gönderme masraflariyle götürmeye memur edilenlerin harcırahları. 
< î 

Fasıl 420 — Mebusların seçim masrafları 
Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mühür, ıstampa, sandık, torba ile seçim işlerinin ge

rektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın satmalma, yaptırma ve taşıma masrafları, rey yeri yap
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince çalıştırılacak olan
larla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırı
lacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve yolluklariyle 'seçimle 
ilgili bütün masraflar karşılığıdır. 

MÜH Müdafaa Vekâleti 
Fasü 202 •— Ücretler 

Milli Müdafaa Vekâletince 6320 sayılı Kanunun 15 nci maddesi mucibince- verilecek ikrami
yeler bu tertipten ödenir. N 
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Fasıl 305 — Kira bedeH 

Amerikan Askerî Tardım TTeyeti Reisi ile Kara, Hava, Deniz Grup reislerinin şahsi 
ikameti için Millî Müdafaa Vekâletince mobilyeii veya mobilyesiz olarak kiralanacak binaların 
kiraları da bu bölümden ödenir. 

Pasıl 308 — Tedavi masrafları 
Madde 12 — 5501 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 

Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara ve askerî mektep ta
lebelerine sivil eczanelerden alınan ilâç. sağlık malzemeleri ve saire masraflariyle sivil resmî ve 
hususi hastane, sanatoryumlarda iyileştirilenlerin tedavi masrafları; kanunu gereğince yurt dı
şına tedaviye gönderilecek ordu mensupları harcırahları ile sıhhi müesseselerde yatarak tedavi 
görenlerin müessese ve ilâç ve saire tedavi maddeleri masrafları: buralarda ayakta tedavi gören
lerin keza sıhhi müessese masraflariyle ilâç ve sair tedavi maddeleri masrafları: ikamet yer
leriyle tedavi gördükleri yer arasındaki nakil vasıtası masrafları bu tertipten ödendiği gibi ya
tarak tedavi edil eni enin sıhhi müpssese dışında kaldıkları müddete münhasır ve avakta tedavi 
edilenlerin tedavilerinin sonuna kadnrki zaman için Tera Vekilleri TTeveti karan ile tesbit rdileeek 
miktarlara göre maktuan iaşe. ibate gibi zaruri masrafları da bu tertipten ödenir. Bu gibilere 
ayrıca ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmez. Yukarda yazılı sağlık malzemeleri ve askerî va-
zife malûllerine takılacak suni azaların yurt içi ve dışından temini zarureti halinde bunların 
alımı ile gümrük, nakliye ve saire ücretiyle ölçü ve kaîıp 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 satınalma, onarma karşılık ve her türlü masrafları ve 

işletme masrafları bu tertipten ödenir, 

Fasıl 421 — Kara Kuvvetleri askerî tamirhanelerle ilk madde ve müstehlek malzeme masrafları 
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 
fabrikalara verilecek ısmarlama karşılık masrafları, ilân ücretleri. 

Fasıl 427 — Gaz ve gazdan korunma masrafları 
Madde 11 — Kara Kuvvetleri 
Madde 13 — Deniz Kuvvetleri 

Koruyucu malzeme masrafları, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve 
eşya parçaları, Mamak Gazdan Korunma Evi ve Gaz Kumandanlığı emrindeki kimya birlikleri, ku
mandanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve kumandan'hk tarafından yaptırılacak bütün onar
malar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması, yakıcı gazlara karşılık iyileştirme masrafları ve er
ler yanında kullanılacak kutular, eğitim malzeme masrafları, kimya birlikleri, gaz okulu kursların
da ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim malzemesi masrafları, kimya cihaz ve silâhları, alev ci
hazları ve bunların teferruatı, yedek parçaları, mermileri, gaz temizleyici arazöz arabaları ve sair 
eğitim malzemeleri, umumi olarak gaz eğitimine ya riyan bütün alet, ecza avadanlık, cihaz, levha ve 
benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okuluna, gaz kumandanlığına ait fenni alet 
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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 masraf lan, 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. 

(ABC) hizmetinin ve savunmasının gerektirdiği her türlü masraflar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj ve tahsil masrafları 
Staj ve tahsil için ecnebi memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere ayrılmış olanlardan 

gönderilecek subay, askerî ve sivil memurlara a tsulmylara ve pilotaja ayrılmış olan Hava Harb 
Okulu 2 nci sınıf öğrencilerine îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek aylık tahsisatları, harcırah, iyi
leştirme, okul kaydı ve ücreti, diploma, lâboratuvar, staj, resim malzemesi, zaruri masraflar. Mem
leket içinde dil, ilim ve fen öğretileceklerin yol pasoları ile harcırah mevzuatına göre verilmesi icab-
eden harcırahları, staj ve tetkik, ilmî araştırma, iyileştirme masrafları, kayıt ve öğretim harçları, para 
nakil masrafları, öğretim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün masraflar, hastabakıcı ve hem
şire okullarında okutturulan askerî hastabakıcı ve hemşirelerin okul ve bütün masrafları. 

Fasü 481 — NATO'nun icabettirdiği umumi masraflar 
Güney Doğu NATO Kumandanının şahsi ikametine mahsus ve mobilyeli olarak kiralanacak 

binanın kira bedeli de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 702 — Gemi onarımı 
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 edilmek, 
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, 
rasim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların tedariki, gemi onarımı işçilerine işçi tulumu 
ve kundura temini bu maksatla yapılacak ilân ücretleri. 

Fasıl 731 — İstimlakler 
Satmalma vs istimlâk bedelleri ile satmalm&ım ve 6830 sayılı Kanunun gerektirdiği her türlü 

masraflar. 

Fasıl 741 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar. 
Her çeşit bina, baraka, şehitlik, âbide, askerî maksatla yapılacak demiryolu, iskele inşaatı ile 

elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat yapım, esaslı onarım masrafları, istimlâkler. 
Jet Pilotları için lojman inşaatı. 
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Fasıl 742 — Haya meydanları ile yolları ve depoları yapımı 

Hava meydanları 
Hava meydanı, depo, irtibat, yol ve kanalları, meydanlara lüzumlu arazi ve bina kiraları, kana

lizasyon,, yol, uçuş kuleleri, inşa ve esaslı onarımı istimlâkler. 

Fasıl 743 — Gemi yapımı 
Gemi yapımı 
Bilûmum harb gemileri, yardım gemileri, eğitim gemileri ve küçük vasıtaların yapılması, yap

tırılması ve büyük tadili işleri. 

Fasıl 751 — Telsiz ve elektrik tesisleri 
Telsiz ve elektrik işleri 
Radarlar, denizaltı savunma cihazları, sinema, Deniz Kumandanlığı telefon şebekeleri, radyo ku

manda cihazları, kumanda hoparlörleri, seyir aletleri için yapılacak her nevi inşaat ve tesisat 
masrafları. 

Fasıl 761 — Tersaneler tesisleri 
Tersanel'er 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, satmalm-
ması, kiralanması, saklanması, sigortası, taşıma ve kamuflâj masrafları ile bu işlerde çalıştırıla
cak işçikrin yevmiye ve ücretleri 

Tersane, iskele ve rıhtım yapım ve tadili 
Yukarı ki tertiplerin müşterek masrafları 
Yukarda yazılı hizmetler için gayrimenkul satınalma, 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 
satmalmması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alın
ması, ekspertiz, sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları 
ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları. 

Emaneten yaptırılacak işlerle keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü 
işçi gündelikleri yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde 
verilecek ç,izrı*e, muşamba ve sair giyim masrafları ve İş Kaıııuıun.uıı 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 satınalma bedelleri, bunların işletme onarma ve koruma masrafları, merkez veya vilâyetlerde 
eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, 
şartlaşma, birim- fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil 
masrafları. 

iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
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Dahiliye Vekâleti 
Fasıl 307 — Harcırahlar 

Madde 51 — Tabancı memleketlere mübadele suretiyle gönderilecek idarecilerin yol paraları ile 
geleceklerin her çeşit masrafları 

Yabancı memleketlerle karşılıklı olarak yapılacak idareci mübadelesi neticesi gönderilecek olan
ların yol paraları ile yabancı memleketlerden gelecek idarecilerin yurdumuzdaki ikamet, iaşe ve 
inceleme gezileri ile sair her çeşit masrafları bu tertipten ödenir. 

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 

Dikimevlcrindeki işçilere parasız ycdirilecek öğle yemekleri ile îş Kanunu hükümlerine göre, 
doğum yardımı, ölüm yardımı gibi yapılacak ödemeler ve çocuk zamları da bu tertipten ödenir. 

\ 
Fasıl 751 — Satmalınacak makina ve malzemeler, muhafaza deniz motorları makinaları 

Komple deniz motoru, deniz motorları makinaları ve teknelerin alım ve imali için lüzumlu 
masraflar bu tertipten ödenir. 

Hariciye Vekâleti 
Fasıl 302 — Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 

Madde 92 — Tardım ve ödüriç verme 
Ecnebi memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 

üzere verilen paralarla veremiyeceklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak üzere 
verilen paralar ve ecnebi memleketlerde ölen tebaanın cenaze masrafları 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Vekâlet Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalına, 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. 
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Fasıl 459 — Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunması masrafları 

F>u mevzu ile ilgili olarak yaptırılacak neşriyat masrafları ile yabancı memleketlerdeki Türk 
okullarında vazifelendirilmiş öğretmenlere yapılacak tediyeler de bu tertipten ödenir. 

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 tabilâtörcüV tasnifçi 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 Talimatnameleri gereğince yapılacak sosyal yardım-* 

larla verilecek öğle yemeği masrafları, ve mutfak ile lokanta için lüzumlu demirbaş levazımatı 
masrafları. 

Fasıl 417 — Vergi tahsil masraflan 
Madde 10 — Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları 

Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları, yabancı memleketlerde bastırılacak damg'i, 
pullarının tabiyat bedeli, tabiyat ve nakil ile ilgili her çeşit masrafları. 

Fasıl 418 — HaMne muameleleri masraflan 
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 ödemelerle bir kısım ithalâttan alman Hazine hisselerinin tahsil mas
rafı olarak ödenecek acyolar. 

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 
masraflan, müstahdemlerin giyecek ve yakacak eşyası masrafları ve teshin edilen konutların yaka
cak ve sair umumi masrafları. 

Fasıl 426 — İstihbarat arşivlerinin kurutması ile ilgili her çeşit masraflar 
Merkez ve vilâyetler malî istihbarat arşivleri için alınacak yazı cetvel, hesap makinesi, demir do

lap, sandalya, masa, yazı takımı, karton, kırtasiye, kardeks kartoteks ve sair bedelleri ile açılacak 
kurslara getirileceklerin harcırah ve yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. 
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Fasıl 451 — Yayın masrafları 

Madde 30 — Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar 
Kitap, resim, fotoğraf, levha yazı, para, resmî ve gayriresmî her çeşit vesikaların satmalınması, 

bulundurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi masrafları ile bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat ve hiz
met adamlarının ücret, yevmiye, harcırah ve diğer masrafları. 

i. 

Madde 40 — Malî kanun ve kararların tabı masrafları 
Madde 50 — Bâzı kanun, karar ve hükümlerin derlenme ve tasnif ve tabı için gerekli her 

çeşit masraflar 
Malî kanun ve kararlarla vergi kanunları, vergilerle ilgili sair hükümlerin ve Hazine ve kam

biyo mevzuatının toplanması ve tasnifi işlerinde mesai saatleri dışında çalışacak memurlara ve
rilecek ücretlerle, tab ve prova işlerini kontrol edecek memurların yolluk ve yevmiyeleri, kâğıt 
ve baskı masrafları ve bu işlerle ilgili diğer her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 476 — Kurs ve okullar umumi masrafları 
Madde 20 — Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 

Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, radyolarda 
izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk ve gerek memurlar için açılacak 
kursların her çeşit masrafları. 

Fasıl 752 

Aded 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 

Cinsi ve nerede kullanılacağı Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

Başvekâlet 
1 Kadillâk (Makam için) 

Adliye Vekâleti 
1 (Makam arabası) 

Dahiliye Vekâleti 
• 1 Otomobil (Vekâlet makamı için) 

1 Motosiklet (Sivil Müdafaa Reisliği için) 
28 Jeep (Kaza kaymakamları için) 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
10 Kamyon 
1 Deniz motoru 

10 Motosiklet 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
16 Jeep (Emniyet ve asayiş işlerinde) 

Maliye Vekâleti ~* 
1 (Makam arabası) 

Maarif Vekâleti 
2 Jeep (Ilköğretmen okulları için) 

Nafıa Vekâleti 
5 Pikap (Demiryolları ve limanlar in

şaat işlerinde kullanılmak üzere) 
7 Jeep 

30 

7 
1 

78 
2 

10 
5 
2 
2 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Jeep (Sağlık merkezleri için) 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Jeep veya jeep steyşin 
Otobüs veya kamyon şasesi 

Ziraat Vekâleti 
Pikap 
Station Vagon $4 kapılı» 
Station Vagon «2 kapılı» 
Tanel 
Kamyon 
Otobüs şasesi 

Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
1 Jeep (Filim operatörleri ile fotoğraf

çıları için) 

îmar ve îskân Vekâleti 
3 Jeep veya Jeep steyşin (Bölge Müdür

lüğü için) 

Toprak ve tskân Umum Müdürlüğü 
17 Kamyonet (Toprak komisyonları için) 

Koordinasyon Vekâleti 
1 (Makam arabası) 
1 (Servis arabası) 
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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. 

Fasıl 826 — 2434, 4171, 5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 6336, 5824, 6352, 1375 ve 2745 sayılı kanun
lar gereğince yapılan istikraz ve temin olunan krediler 

Mukaveleleri gereğince mal ihracı suretiyle ödenecek dış borçlar taksitlerinin primleri aidol-
dukları tertiplerden T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesaba (İhracedileeek malların cinsine 
göre tediye edilmek kaydiyle) 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 
Mîllî Müdafaa ders ücretleri ile Millî Müdafaa öğretimi Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin D/2 ben
dinde belirtilen yüksek okul ve kurumlardaki öğrencilere, Erkânı Ilarbiyei Umumiye Riyasetin-
ee görevlendirilecek subaylar tarafından verilecek konferans ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 415 — Müzeler ve anıtlar masrafları 
Madde 10 — Müzeler ve anıtlar umum masrafları 

Müzelik eserlerin ve arşiv vesikalarının tanzim, tesbit ve telhis işleri için hariçten istihdamına 
lüzum hâsıl olacak mütehassıs yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Anıt-Kabir umumi masrafları 
işçi yevmiyeleri, park sahası için muktazi fidan, tohum, tabiî ve kimyevi gübre, akar yakıt, ay

dınlatma bedelleri, telefon konuşma, mefruşat, aydınlatma ve ısıtma bedelleri, ilân ücretleri ve di
ğer öteberi masrafları, îş Kanunu gereğince ödenecek pirim ve tazminatlar. 

Fasıl 417 — Yüksek okulların umumi masrafları 
Fasıl 418 — Lise, ortaokul, imam - 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 öğretmçnlerlş 

ilgili masraflar 
416 ncı fasıl uygulanır. 
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f*asıî 421 — Kütüphaneler masraflari 

Madde 11 — Kütüphaneler umumi masrafları 
Madde 12 — Vekâlet kütüphanesi masrafları 

Madde 13 — Lise ve ortaokul kütüphaneleri umumi masrafları 
Madde 14 — Millî Kütüphane ımruımı masrafları 

Kütüphanelerin yönetim ve kurma masrafları, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, 
gazete karşılıkları ve odacı elbesesiyle memur önlüğü, kütüphanelerin taşım ve birleşimi ve ye
ni eserler sağlanması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı masrafları, kira karşı
lığı, kütüphaneler düzenleme, belirtme ve taşıma masrafları, Vekâlet daire kütüphaneleri için 
satmahnacak eserlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, Vekâlet dairelerinin her 
çeşit kütüphane kurma ve yönetim masrafları. 

Umumi ve çocuk kütüphanelerine her türlü teknik ve eğitim araçlariyle yeni eserler muba
yaası. 

Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 
masraflar. 

Kütüphanelere eski yazma eserlerin satın alınması. 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde «Yazma Eserler Müzesi» tesisi için açılacak dekorasyon 

müsabakası masrafları, bu müzenin her türlü tesis ve teçhizi masrafları. 
Millî Kütüphaneye ait her türlü umumi masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 422 — Güzel Sanatlar Akademisi umumi masrafları 
Fasıl 423 — Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası umumi masrafları 

416 ncı fasıl uygulanır. 

Fasıl 424 — İstanbul Kandilli Rasathanesi umumi masrafları 
Yönetim masrafları fenni alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma masrafları, telefon 

kurma ve konuşma paraları, hayvan satınalınması ve yem parası ve motorsuz taşıt satmalımı ve iş
letme masrafları, rasathane yayın ve kitap, dergi karşılığı işlik masrafı ve küçük onarmalar 
hizmetlilerin giyim eşyası karşılığı ve başka devlet rasathane bilim kurumları ile iş birliğinin ge
rektirdiği harcırahlar hariç olmak üzere her türlü masraflar. 

Fasıl 425 — Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek Öğrencilere verilecek yol masrafları ile 

maaş tahsisatları, bunların öğrenimleri ile ilgili her çeşit masrafları, okul ve lâboratuvar ücretleri, 
doktora öğrencilerinin tez basım ücreti, tezin daktilosu, tashih ve tercümesi ücreti, müzik ve resim 
öğrencilerinin branşlariyle ilgili her türlü masraflar, bunların alacakları alet ve malzeme masraf
ları Öğrencilerin her türlü tedavi masraflın, hasta öğrencilerden yurda gelmelerine lüzum görülen
lerin yurda geliş ve öğrenim yerlerine dönüş harcırahlar, 

Madde 17 — Kanunları uyarınca memleket dâhilinde veya yabancı memleketlerde yetiştirilecek 
fevkalâde sanat istidatlı çocukların her çeşit masrafları 

Kanunları uyarınca memleket dâhilinde veya yabancı memleketlerde yetiştirilecek çocukların 
tedavi masrafları, her çeşit ders araçları, enstrümanları, öğretmen, uzman ve yabancı uzman üc
retleri, sanatlariyle ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve sergileri bilûmum mas
rafları ve yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek üc
retler, refakatindekilerle beraber gidecekleri temsil, konser, mile, galeri ve sergiler için ödenecek 
duhuliye ücretleri, taltif mahiyetinde yetiştiricilerine veya kendilerine verilecek hediyeler, sanat-
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lan ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerde kendilerine ve refakatindekilere Ödenecek yolluk ve 
zaruri masrafları, 

Kanunları uyarınca memleket dâhilinde yetiştirilecek çocuklarla refakatindekilere Harcırah 
Kanunu hükümleri gereğince ödenecek yolluk ve 350 şer lira aylıkları, 

Yabancı memleketlerde yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere gerek harcırah, gerek ay
lık ödenekleri için tahsilde bulunacakları memleketlerdeki Türk öğrencilere tatbik olunan öğrenci 
baremi ve harcırahı uygulanır. 

Fasıl 426 — Sağır, dilsiz ve körler* okulları umumi masrafları 
416 ncı fasıldaki formül uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Yayın masrafları 

451 -10 ve 20 de yazılı olanlara ilâveten sergi işleri ve güzel sanatları ve yayımı genişletmek için 
yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı, göstermeye ait kurma masraf
ları, okullar ve kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim vasıtaları, Türk ve İslâm Ansiklopedi
leri ile, tercüme yayım bürolarının malzeme ve yayım hazırlıkları, ilmî denet masrafları, öğretim 
levhaları ücretleri bu tertipten verilir. 

Madde 30 — İnceleme masrafları 
Vekâletçe yayınlanacak eserler ve incelenecek her türlü belgelerle serbest basma bırakılan ve şa

hıslar tarafından yazılan okul. kitaplarının inceleme masrafları (3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi uyarınca belirli iş saatleri dışında kitap müsveddelerini inceliyen öğretmenlerle mütehassıslara 
verilecek ücretler de bu tertipten ödenir). 

Madde 40 — Derleme masrafları 
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve ec

nebi memleketlerle yayım değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat masrafları. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 30 — Fulbright kültür anlaşması masrafları 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile' Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında (Fulbright) 
vakfı adı altında imzalanan kültür anlaşması gereğince çalışacak elemanlara, verilecek ücretler
den mevzuatına göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi maksadiyle hariçten 
getirilecek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerekti
receği her türlü masraflar. 

Madde 40 — Kültür münasebetleri umumi masrafları 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanun

la onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının yapılmasının gerektirdiği her tür
lü masrafla memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağır
lanması, ecnebi memleketlere geçici olaVak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu gruplarda görev
lendirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş harcırahları^ecnebi memleketlerden memleketimize gelecek 
öğrenci gruplarının misafir edilmesi ile ilgili her türlü masraflarla gelecek öğrenci gruplarına 
mihmandarlık edeceklerin masrafları, Milletlerarası Kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi 
amacı ile Devletçe öğrenimleri derahde edilen veya milletlerarasında mübadele suretiyle memleke
timize getirilen ecnebi öğrencilere verilecek burslar, harcırahlar ve başka öğrenim masraflariyle 
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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 artırmaıt, 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 satınalınması, 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 — İzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun her türlü masrafları 
Geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetlilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 479 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi umumi masrafları 
Bu tertipteki tahsisatı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertiple

rine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. 

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 satınalınması, 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 masrafları 

Yatakhane, yemekhane, mutfak hamam levazımı, depolar, sobalar her türlü okul döşemesi, 
elektrik tesisleri, bütün depolar, masalar, okul bahçelerine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıra
ları hastane alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim 
aletleri (fizik, kimya, deneme, biyoloji, 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 
Fasü 775 — Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 
Fasıl 777 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

Her çeşit yönetim, büro, yayın masrafları, 6059, 6594, 6595 ve 6887 sayılı kanunlar gereğince verile
cek ücretler, harcırahlar, 1416, 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve 
tetkik için gönderüeceklerin her çeşit masrafları, her nevi etüd, sondaj masrafları, yaptırılacak bina ve 
tesislerin plân ve proje müsabaka ücretleri, her nevi inşaat ve tesisat, taşıt satınaima, 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 ve üniversite tazminatları da bu tertip
ten ödenir. 
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Nafıa Vekâleti . 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 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 — 6409 sayılı Kanun gereğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak mesken

lerin her türlü masraflariyle istimlâk bedelleri 
Fasıl 763 — 5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar ge reğince hava meydanları yapımı için girişilecek 

yüklenmeler 
Madde 10 — Yapım masrafları 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Madde 20 — Makine ve vasıtaların onarımı 
Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların, yedek par

çaların satınalınması ile bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri masrafları. 

Madde 30 — Satmalmacak makine ve vasıtalar 
Meydan, pist, hangar ve işletme binaları için inşaat makineleri ile bu işlerin yapılması için lü

zumlu madenî aksamın satınalınması, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara gerekli her türlü maki-
na, teçhizat ve taşıtların satınalma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, taşıma ve sigor
talama masrafları, montaj ve dcmontaj masraflariyle bu işleri inceleme ve düzenleme, muajrene, tes
lim alma ücret ve masrafları, satınalınan malzeme; için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo kirası, 
Gümrük Resmi ve vergileri ve ardiye ücreti. 

Fasıl 776 — Demiryolları yapım masrafları 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin 

masrafları. 
Demiryolları inşaatında ray döşeme, donatım masrafları, kar siperleri, karla savaş, yer kayma 

ve berkitme masrafları. Poz ve ameliyat katarları için Demiryolları İşletme İdaresine verilecek 
ücretler, sürekli bakım masrafları, yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, ge
çici işgal masrafları. 

Yapımı biten ve işletmeye açılan demiryollarının istimlâk ve sair masrafları. 
Karla mücadelede çalıştırılanlara 3787 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince verilecek iaşe 

bedelleri 

Fasıl 783 — Limanlar yapım masrafları 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Deniz vasıtalarında çalışacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecek ve giyecek masrafları. 
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Fasü 791 — Yatırım hizmetleri 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. 

Ticaret Vekâleti 

Fasıl 418 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan masrafları 
Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaallik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine mü-

taallik tip numuneler yapılrrmsı 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 
(yollamalar da 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 yevmiyeleri, eks
per yetiştirme kursları masrafları, pamuk lâboratuvar ve ekspertiz aletleri ve cihazları satmal
ına, onarma, nakliye ve sair masrafları, ekspcrtizlenmiş 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 vo yevmiyeleri. 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
Madde 20 — Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri 

Ticaret müşavirlik veya ataşeliklerinde ecnebi tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satma-
lınması ve bu yerlere sevk ve tevzi masrafları (gideceklerin harcırahları hariç). 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

Fasıl 416 — Okullar, kurumlar umumi masrafları 
Madde 30 — Hıf zıssıhha Okulu 

Yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren her çeşit masraflar, işçi ücretleriyle îş Ka
nunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar, tahsil ve kurs görmek üzere okula devam edenle
rin ve müstahdemlerin iaşe ve ibate masrafları, icar bedeli, lüzumu halinde sigorta bedeli, konfe
ranslar için memleket dâhil ve haricinden getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar, 6245 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesine göre tesbit edilecek miktarlar, konferans ücretleri, okulun yaptıra
cağı ilmî araştırmalara iştirak edeceklerin her türlü masrafları, 

Gönüllü insanlar üzerinde yapılması lâzımgelen ilmî araştırmalarda bu şahıslara ödenecek üc
retler, 

öğrencilerin şehir içi ve dışında yapacakları gezilere refakat eden öğretim üyeleri yol masrafı 
ve yevmiyeleri, okulun sair bilûmum masrafları bu tertibten ödenir. 
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fasıl 422 — Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları 

Fasıl 423 — Trahomla savaş umumi masrafları 
Fasıl 424 — Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları 

Fasıl 425 — Sıtma ile savaş umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon, radyo ve sinema filimi ücret ve masrafları. 
Hizmetli giyeceği, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Hasta ve hizmetli yiyeceği. 
Her çeşit ilâç ve malzeme, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, 
Fennî tesisat, makine, alet ve demirbaşlar, motorsuz vasıtalar satmalına ve onarması, 
Kira bedeli. 
Taşıma masrafları. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar, (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). 
İlân ücretleri. 
İşçi ücretleri ile İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Zaruret görülen ahvalde sigorta bedeli. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu gereğince verilecek ikramiyeler (Memurlar hariç). 
3958 sayılı Kanun gereğince açılacak kursların bilûmum masrafları 

Fasıl 427 — Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumlan umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon, radyo ve sinema filmi ücret ve masrafları. 
Hizmetli giyeceği. 
Hemşire ve ebelere 1 çift beyaz ayakkabı ve 2 çift beyaz çorap. 
Hasta, öğrenci, hizmetli ve nöbetçi memurlar yiyeceği. 
Hastanelerde çalışan doktor ve memurlara öğle yemeği. 
Her çeşit ilâç, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı. 
Yayın masrafları. 
Fennî tesisat, 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). 
İlân ücretleri. 
İşçi ücretleriyle İş 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. 
Akıl ve sinir hastanelerinde çalışan müstahdemlere iş elbisesi. 
Talim ve tedris cihaz ve malzemesi. / 
Şehir icj 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, 



— fi/88 -
K5y ebe okuluna getirilecek köylü öğrencilere ayda 5 yüz kuruş* geçmemek Üzere verilecek 

' harçlıklar, 
Sigorta bedeli. 
öıel kanunlarına göre köy ebelerine ve sağlık memurlarına verilecek sağlık çantaları ile, sağ

lık malzemesi satmalına karşılığı, 
Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze masrafları, 
Akıl hastalan ile cüzzamlıların ve bunlara refakat edenlerin harcırahları, 

Fasıl 428 — Hıfzıssıhha Müesseseleri 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, 
ilân ücretleri, 
işçi ücretleri ile iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Şehir içi yol paralan, 
iki vekâlet arasında mutabık kalınacak mevzularda verilecek fazla mesai ücretleri de bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 601 — Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları 
Vekâlet bu hizmeti, aynı gaye ile çalışan derneklere de bu fasıldan toptan tediyede bulunmak 

•uretiyle gördürebilir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

Fasıl 418 — Gümrük hizmetleri masrafları 
Kimyahaneler masrafları ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerlere yaptırılacak iş 

gömleği, .» 
Satmalınacak örnek bedelleri, 
Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı, 
Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye âzalanna Gümrük Kanununun 89 ncu mad

desi gereğince verilecek huzur ücretleri, 
Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakma ve koruma masraflan, 
1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince satış komisyonlarında bulunacak gayrimuvazzaf 

azalara ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gereğince ödenecek huzur ücretleri. 
Bilirkişi ücretleri, 
Temizlik masraflan 
Bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Yaptırılacak pasavan binalarının keşif, etüd, proje, ablikasyon, ilan-masrafları ile tersim mal
zemesi ücretleri, bu işlerde çalıştırılacak teknik elemanların gündelik ve yollukları da bu tertip
ten ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalmacak makine, alet ve malzemeler 
Madde 30 — Deniz motörleri makineleri 

Komple deniz motoru, deniz motörleri makineleri ve teknelerin alım ve imali için lüzumlu 
masraflar bu tertipten ödenir. 

fi 

Ziraat Vekâleti 

Fasıl 417 — Zirai mücadele 
Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, 
İşçi, usta, ustabaşı amelebaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile İş Kanunu gereğince öde

necek prim ve tazminatlar, 
Mücadelede çalıştırılan motorlu körük, pülverizatör, arasöz, traktör ve tayyare akar yakıt 

masrafları, 
Her nevi nakil masrafları, 

Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye satmalma, imal ve onarma 
ve iaşe masrafları, 

ı İnceleme, denetleme, temizleme ve yok etme masrafları, 
Zirai mücadele müessese ve lâboratuvarlarmm tecrübe, tahlil, yetiştirme ve bilûmum çeşitli tat

bikat, kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma ve bakım masrafları, 
Hizmetlilerle (Bürolarda çalışanlar hariç) zirai mücadele işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, 

müstahdem ve gündelikçilere verilecek iş elbisesi, şapka, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola 
ve cibinlik, yatak, battaniye ve saire masrafları, 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleri ile koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedii, 

6968 sayılı Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu gereğince : 
a) Hastalıklı ve zararlı oldukları tesbit edilen nebatların satmalma bedelleri ile bunların im

hası masrafları, 
b) Mücadele işlerinde çalıştırılacak mükelleflerin yevmiyeleri ve mükelleflerle işçilerin iaşe 

masrafları, mücadele işlerinde çalıştırılacak erlere ödenecek günlük tazminat bedelleri, 
c) Av malzemesi mubayaa bedelleri ile zararlı hayvan ve kuşların satmalma bedelleri, 
d) Sürek avlarında ve 6968 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre yapılan mücadelelerde sa

katlananların kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek tazminat ile mücadelede zehir
lenenlerin hastane ve ölümleri halinde cenaze masrafları, 

e) Mücadele işlerinde normal mesai gün ve saatleri dışında çalıştırılacak memur ve hizmet
lilere verilecek fazla mesai ücretleri. 

Telefon kurma, konuşma ve onarma masrafla riyle PTT ve koli ücretleri, 
Kira bedeli, 
Harita, kadastro, plân çizme ve çoğaltma masrafları, 
Bu tertiplerdeki hizmetle ilgili yayın masrafları, 
Sigorta vergi ve resimleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur hakları, 
İlân ücretleri. 
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Fasıl 418 — Tarla ziraati, tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mera, kauçuk işleri ve hayvan 

besleme işleri umumi masrafları 
Fasıl 419 — Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatlan zeytin ve çay 

umumi masrafları 
Fasıl 420 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri umumi masrafları 

Fasıl 422 — Pamuk işleri umumi masrafları 
Fasıl 423 — Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve dofterler 
İşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile İş Kanunu gereğince ödenecek 

prim ve tazminatları. 
Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat alet ve makineleri akar yakıt masrafları 
Her nevi nakil masrafları. 
Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye satmalına, imal ve onarma ve 

iaşe masrafları. 
inceleme, denetleme, temizleme ve yoketme mas 
Kurum ye lâboratuvarları ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satınalma ve bakım, 

malzeme ve iaşe ve çeşitli tatbikat masrafları. 
Yaptırılacak fide yastıkları, kasa camekânı ve sebze fideleri yetiştirme ve bakımı masrafları. 

/Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvanların tohum, fidan bağ çu
buğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tefcir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma, bakım ve araştırma masrafları. 

Hizmetlilerle (Bürolarda çalışanlar hariç) zeytin^ çay ve tarla, tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
arıcılık, mayvacılık işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelikçilere verilecek iş 
elbisesi, şapka, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik, yatak, battaniye masrafları. 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleri ile koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedeli, 

3/14933 sayılı Kararnameye göre Arı Amerika yavru çürüklüğü hastalığı tesbit edilerek im
ha edilen arı ve kovanların sahiplerine verilecek tazminat bedelleri. 

örnek olacak işlerde çalışan köylülere 682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince parasız verile
cek fidan, tohum masrafları 

Her çeşit tabiî ve kimyevi gübre masrafları ' ' " * 
Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah masrafları 
Kauçuk bitkileri hammadde satınalma masrafları 
2908 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yapılacak çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama, pa

muk tohumu satınalma, dağıtma, sulama ve varyete denemeleri masrafları 
1528 ve 3573 sayılı kanunlara göre bağ, bahçe ve zeytinliklerini fennî surette yapacaklara veri

lecek para mükâfatı, 
Telefon kurma, konuşma ve onarma masraflariyle PTT ve koli ücretleri. « 
Kira bedeli, 
Harita, kadastro plân çizme ve çoğaltma 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, 
^.rtırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azalan huzur hakları, 



418 — Tarla ziraati tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mera, kauçuk ve hayvan işleri umumi 
masrafları 

Madde 60 — Köylerde yapılacak yem siloları gösterileri masrafı 
Köylerde yapılacak en uygun tipteki yeşil yem silolarının inşası için taş, çimento, harç, har-

fiyat yeşil yemler ve diğer ilâve yemlerle taşıma, biçme ve diğer bilûmum masraflar. 

Madde 80 — Köylerde yapılacak hayvan besleme demonstrasyon umumi masrafları 
Köylerde yapılacak hayvan besleme gösterileri için kullanılacak çeşitli bilûmum yemler, mine

ral maddeler kulak son raptiye, süt ölçme kabı, ölçme şeridi ve bastonları, yeni dağıtıcı masrafları 
Fasıl 421 — Ziraat sanatları umum masrafları 

Vilâyet ve müesseselerde ziraat sanatları mevzuunda (Meyva ve sebze konserveciliği, kurutma-
cılık, marmelât -ve emsali işlemeler, şıra, şarap, bira, sirke, pekmez imalâtı, sütçülük, peynircilik, 
yağcılık, hayvan yemi ve saire üzerine) yapılacak ljer türlü demostrasyon masrafları. 

Fasıl 424 — Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve serum kurumlan vo 
lâboratuvarlar kurma ve idare işleri umumi masrafları « 

Fasıl 425 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri umumi masrafları 
Fasıl 426 — Merinos işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, 
Seyis, çoban, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen se

yislerin hanurahları, 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, 

Seyis, 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 ve veteriner vizite ücretleriyle koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve gereçlerin bedeli, 

Veteriner sağlık vt Zootekni çantaları, bunlara ait her türlü malzeme ile portatif karyola ve çadır 
masrafları, 

Her nevi nakil vasıtaları, 
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 «ayılı Kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve aynı Kanunun 11 ve 15 
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nci maddeleri gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylülere parasız damızlık verilmek üzere boğa 
satmalına, nakil ve bakım masrafları, 

68Ö3 sayılı Kanun gereğince suni tohumlama tatbikatında, lâboratuvar ve enstitü çalışmaların
da üstün' başarı sağlıyanlara verilecek ikramiyeler ile bilfiil suni tohumlama tatbikatında çalışan 
memurlara verilecek primler. 

Yapağı primi ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz 
olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunu satınalma masrafları, 

Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumları satınalma ve nakil masrafları, 

Kira bedeli, 
Hayvan hastalıkları ile mücadelede mahallen tedariki zaruri bulunan bilûmum dezenfekdan 

maddelerin satınalma masrafları, 
Merinos damızlığı 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. 

Fasıl 428 — Sulama, toprak etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve arteziyen işleri 
umumi masrafları 

Âmme menfaatini ilgilendiren küçük sulama tesislerinin ikmal, ıslah ve tevsii ile yeniden ku
rulacak küçük su işlerinin etüd, proje ve inşaatı masrafları, 

Âmme menfaatini ilgilendiren küçük bataklıkların kurutulması için gerekli etüd, proje ve inşaat 
işleri masrafları, 

Sulu ziraat bilgi ve tekniğinin müstahsıla öğretilmesi ve gösterilmesi maksadiyle köylerde, çift
çi tarlalarında kurulacak sulama dem ostrasy onların a ait her türlü masraflar, sulu ziraat deneme 
istasyonlarının işletme, idare ve her türlü umumi masrafları, köylerde ve çiftçi tarlalarında ya
pılacak kimyevi gübre demostrasyon denemeleri ve teşmili işleri için satmalınacak her türlü 
kimyevi gübreler ve diğer umumi masraflar. 

Âmme menfaatini ilgilendiren toprak ve su muhafaza tedbirlerinin alınması için gerekli etüd, 
proje ve aplikasyonuna ait her türlü masraflar. 

Toprak ve su muhafaza tedbirlerinin alınmasına ait tekniğin ve öneminin mühtahsıla öğre
tilmesi maksadiyle köylerde çiftçi arazilerinde bu mevzuda yapılacak çalışmaların her türlü mas
rafları. 

Sulama, toprak muhafaza, toprak etüd ve haritalama, arazi ıslah ekiplerinin arazi faaliyetle
rinde lüzum olacak her türlü geometri, tersim, teksir, tabı malzemesi ve haritalar, toprak etüd 
aletleri, portatif çadır, karyola, termos, gazocağı, lâmba, iş elbisesi, ayakkabı, çizme, sağlık mal
zemesi gibi her türlü ihtiyaçların temini ve tamirlerine ait masrafları. 

Toprak tahlil lâboratuvarları için lüzumlu malzeme, kimyevi tahlil maddeleri, lâboratuvarda 
çalışan memur ve müstahdemlerin lâboratuvar gömlek ihtiyaçları masrafları, 

Amerikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan Toprak muhafaza, sulama, top« 
rak etüd ve haritalama, araştırma Uzman Heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar. 

Mütehassıs işçi, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunların îş Kanunu gereğince ödene
cek prim ve tazminatları, 

Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları hurur ücretleri 
Hizmetle ilgili yayın masrafları, 
îlân ücretleri, 
Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydıplücma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterleri, 
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Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat makineleri akar yakıt masrafları, 
Her nevi nakil masrafları, 
Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
îvira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimler. 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — işletme umumi masrafları 
Meteoroloji hizmetlerinin her türlü elektronik rasat aletleri ile, Rawin, Radiosonde, telekomü

nikasyon cihazlarının ve yedek aksanımın satın ılınması, işletilmesi, bakımı, muhafazası, onarımı, 
tecrübe, ambalaj, nakliye, sigorta ve gümrük masraflariyle bunların işletilmesinde kullanılan her çe
şit malzemelerle, telsiz ve elektrik lâmbaları, her çeşit ecza, boya, kimyevi maddeler ile cihazların 

. işletilmesinde kullanılan elektrik jeneratörlerinin her türlü ihtiyaçları, akar yakıtları, makine yağ
ları, kuvvei muharrike (Elektrik ve su) bedelleri ve Radiosonda, Rawin, idrojen istihsal cihazla-
riyle telsiz ve elektrik jeneratörlerinin cnstalle ve muhafazaları için yapılacak baraka ve bunların 
yangına karşı korunması için yangın söndürme cihazlariyle, eczaları, rasat cetvel ve vesikalariyle 
diyagram ve sinoptik haritaların baskı ve bunlara lüzumlu çeşitli malzeme ve kâğıt bedelleri ile 
mikrofilmi cihaz ve malzemesi ve işletme masrafları ve rasatlarla ilgili her türlü ihtiyaçlar, ilân 
ücretleri bu tertipten ödenir. 

Meteoroloji istasyonlarının her çeşit rasat parklarının tesis, işletme ve onarım masraflariyle, tek
nik tesisat ve cihazlarla her nevi aletlerin cnstalâ'îyonu, bakım onarım işlerinde ve teknik, istatistiği 
grafiklerin hazırlanmasında geçici olarak çalıştırılacaklarla işçi, amele gündelikleri, pilot ve son
daj ve su seviye rasatları yapan personelin lâstik çizme, lâstik eldiven ve kapalı gözlük, deri ce
ket veya muşamba, iş tulumu, iş gömleği, iş elbisesi ile her çeşit işletme masrafları, seyyar mete
oroloji istasyonlarının, giyim ve yatak malzemesi, lıurç, çadır ve her çeşit ihtiyaçları, manevra ve 
tatbikatlara iştirak edeceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

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 celbcdilcccklerin yol paraları ile yolda geçecek müddete ait yevmiye, kurs yevmiyeleri, 
Enstitüye İstanbul dışından tâyin edilecek Türk personelin harcırahları ile, enstitüde müs

tahdem Türk personelinin muvakkat vazife harcırahları masrafları, 
Ecnebi mütehassıslara ödenecek gündelikler ile bunların memleket içi seyahat masrafları, ^ 
Diploma töreni masrafları, 
İlân ücretleri, 
Enstitünün hususiyetinin gerektirdiği ve mahallî para ile ödenmesi mümkün diğer masraflar, 
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Sanayi Vekâleti 

Fasıl 418 — Tahlil lâboratuvarlan masrafları 
Norm ve standarta tâbi sınai mamullerle bunların haricindeki, mamullerden tecrübe numu

neleri ile nizamnamelerine mütaallik tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi, fabrika, 
imalâthane ve satış, yerleri, ve sair mahallerden alınacak numunelerin ambalaj, yollama ve tahlil 
masrafları, lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi ecza ve malzemenin ve kimyagerlerin giyecek
leri iş gömlekleri bedelleri bu maddeden ödenir. (Yollamalarda posta ve telgraf ücretleri terti
binden ödenir.) , 

Fasıl 421 — Harita ve levazımı satınalma masrafları 
Satınalmacak haritaların bedelleri ile harita kopya bedelleri ve satınalınacak harita malze

meleri bedelleri bu tertipten ödenir. > 

Fasıl 422 — Sanayi sayım ve anketleri her türlü masrafları 
Sanayi envanteri ve sanayi sicili Kanunu tatbikatiyle ilgili kırtasiye, basılı kâğıt ve defter

ler, kitap, mecmua, broşür, abone, yayım, memleket içinde yapılacak staj, kurs tatbikat masraf -
lariyle nakliye, vesaiti nakliye, bu işte çalıştırılacak elemanların harcırah, yevmiye, fazla me
sai, mütehassıs ücreti, sayım komitelerinde bulunacak üyelerin huzur hakkı, tutulmasına lüzum 
hâsıl olacak binaların kira bedeli, envanter ve Sanayi sicili Kanunu tatbikatı ile ilgili evrakın 
tasnif ve muhafazasına lüzumlu demirbaş eşyanın satmalmmasma matuf ve diğer bilûmum mas
raflar bu tertipten ödenir. 

* Fasıl 456 — Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması 
Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın küçük sanatlar ile küçük sanat koopera

tiflerinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu kooperatiflerde çalışanların vücude getirecekleri mamul
lerin evsafını yükseltecek fennî ve mekanik alet ve cihazların satmalmması, yaptırılması, ku
rulması, ambalajı, yollonması (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 harcırahlariyle 
küçük sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle 
yapılacak prçpaganda, 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 Sanayi Vekâletince verilecek talimat gereğince küçük sanatlar kooperatiflerini fennî ve 
mekanik cihazlarla teçhiz etmek üzere bu kooperatiflerde kredi verilmek maksadiyle toptan Halk 
îBankasına verilebilir.) Bu tertipten ödenir. 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 

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. 
rziyafet 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 masraflara. 
Madfre! İ ö i * tozijct^apnları 

Madde 20 — Söz yayınları 
Madde 40 — IşfeMe W tiaşka her çeşit masraflar 

S e r çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve disko
tek şatmaİma, abone ve kira karşılıkları, nota, tabı ve teksir ücret ve masraüarii ' İU ' r ! ' u l l ji 

1 Normal mesai saatleri dişinda kısa dalgadan yapılan propaganda neŞriyâtı ; eânâisınida:>'!s*ttid|y6-
ve' verici istasyonda vazife alaeak mühendis ve teknisiyenlerin fazla mesaî ücretleri! .rn !!J;I ıu 
J Temsil, konferans, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikramiye ve masraf la^ temsil îçtii 

lüzumlu hey nevi madde ve cihazların bedelleri. '••-,;fli->'),:j ''• }UiU<! 

Umum Müdürlüğün tasvibi ile radyoların teknik ikletmesiyle ilgili olarak istihdam edilecek 
mütehassıs işçi yevmiyeleri veİş / .Kanununungerekt i rdi t f diğer bütün masraflar. 

HHer türlü alet, malzeme ve cihazların satmalına, onarma, taşıma ve kiralama masraf lam,r radyo 
müsabakaları masraflarf, danışma kurulları âzalarının tazminat ve harcırahları, işletme! âİB ilgili her 
türlü masraflar bu tertipten neşriyat, filim ve fotoğraf, pano ve diyoroma masraflar], levazım ve eş
ya bedelleri, nakliye, sigorta üoretleriV sergi eşyası, kira bedelleri, folklor ekiplerinin gündelik ve za
ruri masrafları ve sergilerin gerektirdiği bilcümle masraflar .bu tertipten ödenir. -ti;,!; » j /s !,>; 

Fasıl 451 — Yayın, turizm ve propaganda masrafları lı ı ,=,! 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın masrafları ı i ı < il ı 

Yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe, baskı ve cilt ücret ve masrafları, harita âîinmâsı ve yaptı
rılması bedelleri, ilân masrafları, Umum Müdürlük yayınlarının nakliye Ve heV; ^iirllî' rtiasrİİlâı*! 
bu tertipten ödenir. : ^ l ; j r ( ' :• u ]i ı> 

Madde 30 — Foto - Filim servisi masrafları ' 
Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde ' çalıştırı

lacak figüran usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo telif hakları ve stüdyo, filim've sihama makina-
sı ile sınama salonu kiraları, elektrik ve muharrik kuvvet cereyan bedelleri, 'gümrük,* nakliye, «igorta 
ve filim seslendirme, söz, metin ve başlık yazıları bedeli de bu tertipten verilir. '•'''•''•''•• '•'• f-i! A ' f-

' Madde 40 — Propaganda masrafları s ı;!;; ı i^ ; ; 
]"" Propaganda ve teşvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yâ'z^ yaptirilail Ve yap
tırılacak konuşma, konferans ve memleketimiz lehinde yayınlanan eserler sa^mâllinmas^(Vey'a eser
lerin neşrini kolaylaştırmak üzere verilecek baskı ücretleri, aynı maksatla Verilecek'''hediye'bedel
leri, ecnebi misafirlerin yurt içi, dışı harcırah ve yurt içi ikamet masrafları' ve bn!hlar§ere^in;e Ve
rilecek ziyafet ve ağırlama, Umum Müdürlükçe yurt içinde ve dışında açılacak söfğileritt'her'tür- , 
lü masraflar]. 

Madde 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 
Eadyo 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.. 

sm!.B-jsi mmv? ,h*\tevm r ^ d ^ e 60 — Turizm umumi masraf lan :.,,, :„ :JiîliiBm Ai,\iA 
^ki'i^mâmıUieş^% Dia^adijjclö^ı^arılçcateiMtap,* broşür,, dergilerin yaym, teU& t^em^&hkşı^l^kl}-
-$£, teaı^süerfcfc^masraf]&a>} na^ye^-ve .pıosta^ücrette^ 'Eurizm Damşma Kumilu ,âM4^ftn y | ^&i~ 
rah ve tazminatları, milletlerarası resmî» rtüri^^ıiteşekküllftfi tarafmdan Avçu©»şşei«Amef}^ft'4a 
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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. 

Fasıl 751 — Satmalınacak makina, alet ve malzemeler 
Bu fasla mevzu tahsisat, Anadolu ajansına kira ile verilecek makinalarm satmalma bedelleriyle 

bunların montaj masraflarının karşılığıdır. 

İmar ve İskân Vekâleti 

Fasıl 422 — Yapı ve yapı malzemesi teknik araştırma umumi masrafları 
Yapı araştırma çalışmaları için 

İnşaat sistemi, malzemesi ve elemanlarının tecrübe ve testini yapmaya muktazi cihaz, alât, ma-
kinanm satmalmması bedeli ile, nakli, montaj ve sair bilûmum masrafları, 

İnşaat sistemi, malzemesi ve elemanlarının numunelerinin temini, ihzarı, ambalajlanması, nakil 
ve tecrübe testlerinin yaptırılması bilûmum masrafları ve işçi gündelikleri, 

Bilûmum inşaat ve tesisat malzemesi aksam ve imalâtın tecrübelerinin yapılması için lüzumlu 
lâboratuvar ve atelye ile, gerek yerli, gerek ithal edilen inşaat ve tesisat malzeme,'aksam ve imalâ
tın teşhirine mahsus lüzumlu tesislerin yapılmasına muktazi bilûmum masraflar. 

Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 

Fasıl 425 — İskân İşleri masrafları 
Madde 40 — Muhacir ve mültecilerin masrafları 

Muhacir ve mülteciler için yaptırılacak ev ve misafirhanelerin inşaat masrafları, inşaat işlerinde 
çalıştırılacak teknik ve idari personel, işçi ve amelelerin yevmiyeleri, nakil vasıtalarının akar yakıt ve 
tamir bedelleri, hayır kurumları aş ocakları masrafları ve bu müesseselerde çalıştırılacak müstahdemin 
yevmiyeleri bu tertipten ödenür. 

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, afi§, 

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. 





1958 
Yılı Bütçe Kanununun altıncı maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetliler, için 
İcra Vekilleri Hieyeti karariyle uygulanmış olan kadrolan gösteren cetvel 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEOLtSl 

Tahsisatın nevi. 

Geçici hizmetliler üc
reti 
Meclis geçici hizmetli
ler ücreti 

Görevin cinsi 

Millî Saraylar geçici 
hizmetliler ücreti 

Yeni Meclis binası ge
çici hizmetliler ücreti 

Arşiv memuru 
Tasnif memuru 
Dosya memuru 
Makinist 

Koruma memuru 
Daktilo 
Amele 

Elektrik yüksek mühendisi 
Y. Mimar mühendis 
Fen memuru 
Sürveyan 
Mütehassıs taşçı ustası 

» mermerci ustası 
» . fayansçı ustası 
» aynacı ve camcı 
» kalıpçı 

Birinci sınıf marangoz 
» » dülger 
» » Taşçı 
» » boyacı 
» » sıvacı 
.» » duvarcı, sıvacı 

Ehil amele 
Amele 

Başmühendis 
Isıtma mühendisi 
Atelye şefi 
Kazan şefi 
Isıtma mühendis yardımcısı 
Klima santralcisi 
Kaynakçı 
Dosya memuru ve daktilo 
Elektrik mühendisi 
înşaat mühendisi 
Tesisat mühendisi 
Klima santralcisi 
Motor şefi 
Ateşçi 
Elektrik şefi 

Kullanıldığı 
Aded 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
3 
6 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ay 

12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
8 
12 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4 
12 
12 
5 
5 

Aylığı 
veya 

gündeliği 

300 
300 
300 
475 
400 
300 
250 
200 
875 
875 
550 
350 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
10 
8 

875 
850 
550 
550 
550 
550 
400 
400 
850 
850 
850 
500 
500 
350 
500 



F. M. Tahsisatın nev'i 

Aylığı 
Kullanıldığı veya 

Elektrikçi 
Ateşçi 
Amele 

» 
x> 

Görevin cinsi Aded 

1 
1 
1 
1 

19 

ay 

12 
5 

12 
12 
12 

gündeliğ 

400 
300 
300 
250 
200 

RİYASETİ CUMHUR 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1958 yılı içinde tatbik olunan (E) cetveli kadrosu 
Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 Geçici hizmetliler üc- Metrdotel 
reti Aşçıbaşı 

1 875 
1 875 

.12 
12 

DİVANI MUHASEBAT 

Divanı Muhasebat Dairesinin 1958 yık içinde tatbik olunan (E) cetveli kadrosu 

203 Merkez geçici hizmet- Meslek kursu öğretmeni 
lileri » » öğretmen yar. 

150 
150 

BAŞVEKALET 

Arşiv .Ayırma Kurulu 

203 Geçici hizmetliler üc- Metrdotel 
reti Eski metinler mütehassısı 

Eski metinler telhizcisi 

Tefrikçi ve tasnifçi 
f> » 

Temizleyici 

(1) 

(2) 

(3) 

1 
\ 2 
/ « 

S 9 

1 ıo 
{ ıo 
) 10 

4 

875 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
150 

12 
12 
12 

' 1 2 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

8 400] 
18 000| 
29 700 | 
30 000 [»(* 
27 000 | 
24 000 | 

7 200J 

144 300 

(1) Osmanlı paleograf yası, diplomatikası ve sf' rajistik'ini hilen ve bu sahalarda mümaresesi olan
lar, 

(2) Osmanlı paleograf yasını hilen ve bununla yazılı vesikalardan hulâsa fişi çıkaranlar, 
(3) Osmanlı paleografyası ile yazılı vesikaları okuyup tefrik ve tasnif edebilenler. 
icabında bu kadrolardaki ücretler karşılık gösterilmek suretiyle kadro ücretlerinden daha aşağı 

ücretlerle memur çalıştırılabilir. 
(*) 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren müteferrik hizmetliler, 



TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Okulu ve Tapulama Kursu Yönetim ve öğretim Kurulu üe tapu arşivlerinin 
yenilenmesi işlerinde merkezde çalıştırılacakların 1. / / / . 1958 den 28 .II. 1959 tarihine 

kadar kadroları 

Tapu ve Kadastro Okulu, tapulama kursu yönetim ve öğretim kadroları 

(Barem Kanununa bağlı kadrolar) 

M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

MERKEZ 

Kurs mutemet ve kâtibi 
İdare memuru 
öğretmen 

Daktilo 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
(lece bekçisi 
Çamaşırcı 
Arşiv ayırıcısı 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

(•) 

Daktilo 
Takipçi 
Hademe 

1 
1 
19 

' 35 

iferrik 

1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
16 
9 
10 
8 
1 
1 
6 

200 
150 
250 
250 

12 
12 
11 
12* 

müstahdemler 

125 
175 
125 
150 
100 
75 
75 
75 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
150 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

2 400 
1 800 
52 250 
105 000 

1 500 
2 100 
1 500 
1 800 
1 200 
8 100 
1 800 
t 800 
8 400 
3 600 
13 200 
3 000 
2 700 
38 400 
18 900 
18 000 
12 000 
1 800 
1 800 
7 200 

310 250 

(®) 3656 sayıh Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine göre ücret alacaklar
dır 



Tapulama Kursu Yönetim ve Öğretim Kıurulu ile tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde vilâyetlerdi 
çalıştırılacakların 1. III. 1958 den 28 .II. 1959 tarihine kadar kadrolar 

Vilâyetler tapulama kursu yönetim ve öğretim kadroları 

(Barem Kanununa bağlı kadrolar) 

F. , M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Kurs mutemet ve kâtibi 
. metlileri ücreti öğretmen (•) 

1 175 
12 250 

12 
12 

2 100 
36 000 

38 100 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi' müteferrik müstahdemler) 

Arşiv ayırıcısı 

» » 
» fişçisi 

Dağıtıcı 
Ciltçi 
Kapıcı 
Hademe 

6 
4 
5 
14 
39 
63 
45 
2 
1 
1 
4 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
225 
125 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

18 000 
10 800 
12 000 
29 400 
70 200 
34 500 
54 000 
3 000 
2 700 
1 500 
4 800 

339 000 

(*) 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine göre ücret alacaklar
dır, 



MÎLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ 

11 .III .1958 tarih ve 4/10085 sayılı tcra Vekilleri/Hey eti karariyle tasdik olunan kadrolar 

F. M. Tahsisatın nevi 

Kara Kuvvetleri geçici 
hizmetliler ücreti 

Memuriyetin nev'î 

M. M. V. Yüks. Kurul Sekre
terliği : 
Tercümen 
M. M. V. Komptrolörlüğü : 
Anlaşma kredileri tasfiye 
memuru 
M. M. V. ln§. ve Emi. D. : 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

E. U. Rs. Merkez D. : 
Tercüman 

» 
» 

Yekûn 

E. U. Es. Te§. Eğt. D. : 
Dil öğretmeni (Ek görev) (*) 
» » » > . - ( • ) 
» » » » (•) 

Yekûn 

Aded 

2 

1 

14 
1 
4 
1 

11 
15 
16 
10 

72 

8 
3 
2 
1 

14 

1 
1 
2 

4 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

750 

550 

875 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 

750 
625 
225 
175 

875 
625 
400 

Ay 

12 

12 

12 
12 

' 12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

Tutan 
Lira K. 

18 000 

6 600 

147 000 
7 500 

26 400 
5 700 

52 800 
63 000 
57 600 
30 000 

390 000 

72 000 
22 500 
5 400 
2 100 

102 000 

7 200 
6 000 
7 200 

20 400 

(*) Ek görevli kadrölarm ûeret tutarları 875 lira karşılığında 600, 625 lira karşûığında 500l ve 
4Û0 Ura karpMmdo 800 Ura toerinden hesabedilmiştir. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

E. U. Rs. Harb Tarihi D. : 
Tarih yazar uzmanı 
Arşiv fihrist uzmanı 
Askerî müze tarih yazar uz
manı 

Yekûn 

10 
3 

3 

16 

625 
475 

625 

12 
12 

12 

75 000 
17 100 

22 500 

114 600 

K. K. Personel Bşk. ; 
Kore Tugayı için imam 
K. K. Ordonat. D. : 
Teknisiyen 

2 475 

2 875 
1 625 
1 550 
2 400 

203 12 Hava Kuvvetleri geçici Teknisiyen 
hizmetliler ücreti 

12 

12 
12 
12 
İ2 

11 400 

21 000 
7 500 
6 600 
9 600 

K. K. İstihkâm D. : 
Teknisiyen 

i » 

K. K. Süvari D. : 

Yekûn 

• 

Yekûn 

Polo öğretimi (Süvari Okulu 
için) 

Umu 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mi yekûn 

Yekûn 

6 

2 
3 
•2 

7 

1 

125 

7 
13 
2 
1 
1 
1 
4 

29 

400 
350 
300 

625 

750 
625 
450 
400 
400 
400 
'300 

.12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
11 
10 
10 

44 700 

9 600 
12 600 
7 200 

29 400 

7 500 

744 600 

63 000 
97 500 
10 800 
4 800 
4 400 
4 000 

12 000 

196 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 13 Deniz Kuvvetleri ge- İnşaat teknisiyeni 
cici hizmetliler ücreti » » 

203 14 Harita Umum Müdür
lümü geçici hizmetliler 
ücreti 

204 11 Kara Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Yekûn 

Jeoloji öğretmeni 
Fotogrametri öğretmeni 
Topografya öğretmeni 
Astronomi ve matematik öğ
retmeni 
Kartografya öğretmeni 
Muvazene öğretmeni 
Jomorfoloji öğretmeni 
Hesapçı ve tesbitçi 

Yekûn 

E. ü. Rs. Sağlık D. : 
Suni âza yapım mütehassısı 
E. U. Rs. Merkez D. : 
Tercüman 

» 
» 

Yekûn 

E. U. Rs. Merkez D. : 
Amerikan As. Yardım Kurulu 
ioin tercüman 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

2 
L 
4 

7 

1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
4 

26 

625 
550 
475 

150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
625 
550 
400 
300 

12 
12 
12 

6 
ti 
6 

6 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 

15 000 
6 600 
22 800 

44 400 

900 
900 
900 

900 
900 
900 
900 

7 500 
33 000 
52 800 
14 400 

114 000 

Yekûn 

1 5000 12 60 000 

^^Wz^ 

2 
1 
1 

4 

7 
13 
1.9 
23 
4 

66 

750 
625 
500 

875 
750 
625 
550 
475 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

18 000 
7 500 
6 000 

31 500 

73 500 
117 000 
142 500 
151 800 
22 800 

507 600 
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F, M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

E. U. Rs. Teg. ve Eğt. 
Yabancı dil uzmanı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

D. : 

Aded 

5 
4 
3 
2 
1 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

2500 
2000 
630 
500 
330 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 
Lira K 

150 000 
90 000 
22 680 
12 000 

3 960 

Yekûn 15 

Umumi yekûn 86 

204 12 Hava Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

204 13 

Tercüman 750 
625 

12 
12 

Yekûn 

284 640 

883 740 

9 000 
7 500 

16 500 

Deniz kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Muhabere uzmanı 
Seyir uzmanı 
Makina uzmanı 
D. S. A. Uzmanı 

» » 
Radar uzmanı 
Topçu uzmanı 
Dil uzmanı 
Tercüman (Elektrik teknik) 
Tercüman 

> 
•% 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 

18 

2677 41 
2968 41 
2259 40 
2259 40 
958 60 

2259 40 
1597 65 
1597 65 
875 00 
750 00 
625 00 
625 00 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 

32 128 92 
30 820 92 
27 112 80 
27 112 80 
11 503 20 
27 112 80 
19 171 80 
95 859 00 
10 500 00 
9 000 00 

22 500 00 
6 875 00 

319 697 24 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

1958 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren ter
tiplerden idare edilen hizmetliler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Kaymakamlık kursu 

203 Merkez geçici hizmet- Âmir 
lileri ücreti Âmir yardımcısı 

Daktilo 
Daktilo ve teksirci 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
300 
250 
125 

12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
3 600 
3 600 
3 000 
1 500 

Yekûn 16 500 
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F. M. 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

K. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Meslek kursu 

Âmir 
Âmir yardımcısı 
öğretmen 
Kâtip 
Teksir memuru 
Hademe 

Vekâlet Muhasebe Dairesi 

Tasnif çi 
Dağıtıcı 

» 

Aded 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Lira K 

400 
300 
100 
250 
200 
100 

200 
175 
150 

- > y 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

12 
12 
12 

Yekûn 

Lira 

4 800 
3 600 
9 600 
3 000 
2 400 
1 200 

24 600 

' 2 400 
2 100 
1 800 

6 300 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1958 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren ter
tiplerden idare edilen hizmetliler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolar 

203 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Lisan bilir sekreter 
Mütercim 

1 
1 

750 
625 

12 
12 

9 000 
7 500 

Yekûn 16 500 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

203 Merkez geçici hizmet- Arşiv memuru 
lileri ücreti 

475 12 5 700 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

203 Merkez geçici hizmet- Mütercim 
lileri ücreti > daktilo 

(Lisan bilir) daktilo 
» » » 

Daktilo 

5 
2 
4 
2 
1 

875 
750 
550 
875 
300 

12 
12 
12 
12 
12 

52 500 
18 000 
26 400 
21 000 
3 600 

Yekûn 121 500 
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MİLLETLERARASI İKTİSADÎ ÎŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 11 Merkez geçici hizmet- Mütercim (İngilizce) 1 750 12 9 000 
liler ücreti 

203 12 Ecnebi memleketlerde
ki hizmetliler ücreti * 

Hizmet 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret süresi Tutarı 

Ecnebi dil bilen sekreter daktilo 1 (1400) 4 494 12 (10 800) 53 928 
» » » » » 1 (1 260) 4 044 12 (15 120) 48 528 

MALİYE VEKÂLETİ 

Ücretleri, ilişik cetvellerde gösterilen Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle, mülhak bütçeli ida
relerin 1958 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine dâhil tertiplerine mevzu tahsisattan verilmek sure
tiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1 . I I I . 1958 - 28 . I I . 1959 tarihleri 
arasında muteber olmak üzere tasdiki, Maliye Vekâletinin 7 . I I I . 1958 tarihli ve 111109-6/2506 
sayılı yazısı üzerine, 11 . I I I . 1958 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

K M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

Maliye Olculu Müdürlüğü 

203 11 Merkez geçici hizmet- Öğretmen 25 250 12 75 000 
liîeri ücreti 

; y Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 

idare memuru 
Hademe 

1. 
2 
3 
4 

300 
250 
175 
150 

12 
12 
12 
12 

3 600 
6 000 
6 300 
3 200 

Yekûn 35 23 100 
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P. M. Tahsisatın nevi Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Hazine Umum Müdürlüğü 

Saıcı 
Arşiv başuzmanı 
1 nci sınıf arşiv uzmanı 
2 nci » » » 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 
Şef memur 
Fiş memuru 

» » 

Yekûn 

4 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
1 

24 

150 
625 
550 
400 
400 
300 
400 
350 
300 

o 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 800 
7 500 

13 200 
9 600 
9 600 
7 200 

24 000 
21 000 
3 600 

97 500 

Gelirler Umum Müdürlüğü 

Arşiv 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

başorganizatör 
1. sınıf organizatör 
1. » uzmanı 
2. » organizatör 
3. » » 
şefi 
baştasnif-çi 
1. sınıf tasnifçi 
2. » » 
memuru 

Yekûn 

2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 

21 

625 
550 
550 
475 
400 
350 
350 
300 
250 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

15 000 
19 800 

6 600 
11 400 
14 400 
4 200 

12 600 
3 600 
6 000 
7 200 

100 800 

Millî Emlâk Umum Müdürlüğü 

metliler ücreti 
Millî 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Usta 

Emlâk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

memur 
» 
» 
» 
» 
» 

~» 

yardımcısı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

3 
1 
2 

13 
15 
9 

76 
1 

120 

550 
475 
300 
250 
200 
175 
150 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

19 800 
5 700 
7 200 

39 000 
36 000 
18 900 

136 800 
4 200 

267 600 
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MAARİF VEKALETİ 

(E) cetveline istinaden îcra Vekilleri Heyetinden alınan kadrolar 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Âded Lira K. Ay Lira K. 

203 11 

Yayın iğleri 

Merkez geçici hizmet- Tashihçi 
lileri ücreti » (Aynı zamanda dak

tilograf) 
Tasnifçi 

» (Aynı zamanda dak
tilograf) 
Daktilograf ve dağıtıcı 

» (Yabancı dil bilir) 

1 

1 
1 

1 
2 
1 

250 

250 
175 

175 
150 
350 

Türk Ansiklopedisi Bürosunda çalıştırılacaklar 

idare memuru 
Kartograf 
•Fiş memuru 
Tasnif memuru 
Karşılaştırıcı 
Daktilograf 
Dağıtıcı 
Fotoğrafçı 
Odacı 

Millî Kütüphane 

Fiş teksircisi 
» » 

Gece bekçisi 
Memur 
Odacı 

Levazım Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Usta 

îmam - Hatip kursları . 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

1 
3 

16 
17 
13 
1 
3 

225 
300 
200 
200 
250 
175 
125 
100 
100 

300 
225 
200 
200 
100 

250 
225 
175 

400 
250 
200 
150 
100 
100 
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 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 000 

3 000 
2 100 

2 100 
3 600 
4 200 

2 700 
3 600 
2 400 
2 400 
3 000 
4 200 
1 500 
1 200 
1 200 

3 600 
2 700 
2 400 
2 400 
3 600 

3 000 
2 700 
2 100 

4 800 
9 000 

38 400 
30 600 
15 600 
1 200 
5 400 
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P. M. Tahsisatın nevi Memuriyetin nev'i 

Umumi kütüphaneler tasnif işlerinde ça 

Tasnif memuru 
» » 
» » 

Yazıcı ve daktilo 
» > 
» » 
» » 

Mütehassıs ciltçi 
» » 
» » 

Temizleyici 
Kaloriferci 

/sîâm Ansiklopedisi Bürosu memur ve 

Fiş memuru 
» » 

Tashihçi 
Odacı 

Aded 

lıştırtloi 

6 
2 
7 
2 
3 
4 
7 
1 
1 
2 
8 
1 

Hizmet 
Beheri müddeti 
Lira K. 

saklar 

250 
300 
200 
175 
200 
150 
125 
175 
250 
200 
100 
250 

hizmetlileri 

1 
4 
2 
2 

250 
200 
200 
125 

Köy okulları yapı işlerinde çalıştırılacaklar 

Yapı ve tesis teknisiyeni 
Makinist 

1 
1 

Yetiştirme yurtlarında çaldırılacaklar 

Şoför 
Bekçi 
Doktor 
Hastabakıcı 
Sağlık işleri şefi 

Meslekî ve teknik kursları 

öğretmen (Usta) 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kurs ustası 
Teknisiyen (Mütehassıs) 

» » 
> » 

2 
4 
5 
4 
2 

10 
20 
22 
12 
22 
10 
35 
20 
7 
3 
3 

250 
225 

• • • : ? 

200 
150 
200 
125 
300 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

\100 
875 
750 
625 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

• ' : - - • • 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 
Lira K. 

18 000 
7 200 

16 800 
4 200 
7 200 
7 200 

10 500 
2 100 
3 000 
4 800 
9 600 
3 000 

3 000 
9 600 
4 800 
3 000 

3 000 
2 700 

< • " » • ' ' • • -

4.800 
7 200 

12 000 
6 000 
7 200 

48 000 
84 000 
79 200 
36 000 
59 400 
24 000 
73 500 
24 000 
73 500 
27 000 
22 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Şoför 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
'» 

Mütercim daktilo 
» » 

Hizmetli 
Daktilo 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

5 
7 
2 
2 
2 
21 
1 

350 
350 
300 
250 
750 
625 
125 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
12 

29 400 
21 000 
25 200 
6 000 
18 000 
15 000 
21 000 
2 400 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Ankara Devlet Konservatuvan 

Yaylı »azlar ve piyanist uzmanı 
» » » » 

Halk oyunları uzmanı 

Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 

Bibyotek, deskotek, müzik arşivi. 
uzmanı 1 
Teknisiyen ' î 
Memur 2 

» 2 
(Td.acı 2 

1 
1 
2 
1 ' 

1 
1 
1 

350 
300 
200 

' 225 

875 
550 
550 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

4 200 
3 600 
4 800 
2 700 

10 500 
6 600 
6 600 

550 
400 
300 
250 
150 

12 
12 
12 
12 
12 

6 600 
4 800 
7 200 
6 000 
3 600 

Eski eserler ve müzeler 

Usman teknisiyen 
Memur 

» 
Bilet memuru 
Koruma encümen üyeleri 
Kimyager 
Müstahzır 

Atatürk Üniversitesi 

Memur ve mutemet 
Şoför 

8 
t 
1 ' 
1 
4 
1 
1 

1 
1 

875 
625 
550 
150 
100 
750 
475 

475 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

84 000 
7 500 
6 600 
1 800 
4 800 
9 000 
5 700 

5 700 
4 200 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
F. M. Tahsisatın, nev'i Memuriyetin nevi Aded Lira K. Ay Lira K. 

öğretmen okulları 

Hizmetli 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 

Genel sekreter 
» ••> yardımcısı 

Fakülte sekreteri 
Daire müdürü 
Doktor 

•» 
Zatişleri şefi 
Dosya ve sicil memuru 
Muhasebe şefi 
Muhasebe memuru 

» •» 
» » 

Ayniyat ve ambar memuru 
Malzeme müdürü 
Mubayaa memura 
İstimlâk müdürü 
istimlâk şefi 
Dosya ve evrak memuru 
Talebe yurt müdürü 

» » memuru 
Evrak kayıt ve kalem memuru 

> » » » 
Kütüphane yardımcı memuru 
Sanayi araştırma memuru 
Mimari araştırma memuru 
Makina araştırma memuru 
Profesör 

öğ Gör. Profesör 
» » » 

Asistan 

10 
10 
15 
25 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
4 
4 
10 
7 
6 
4 
5 
9 

225 
200 
150 
125 

875 
750 
625 
550 
625 
575 
400 
350 
550 
400 
400 
300 
350 
625 
350 
625 
550 
250 
475 
300 
300 
300 
350 
875 
875 
875 
875 
875 
750 
750 
625 
625 
550 
550 
475 
400 

6 
6 
6 
6 

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 
6 
12 
6 
12 
6 
12 
6 
12 
12 

13 500 
12 000 
13 500 
18 750 

10 500 
9 000 
30 000 
6 600 
7 500 
5 700 
4 800 
4 200 
6 600 
4 800 
4 800 
7 200 
4 200 
7 500 
8 400 
7 500 

# 6 600 
6 000 
5 700 
3 600 
3 600 
3 600 
8 400 
10 500 
10 500 
10 500 
105 000 
15 750 
36 000 
18 000 
75 000 
26 250 
39 600 
13 200 
28 500 
43 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Doçent 
» 

Müşavir 
Daktilo (Lisan bilir) 

•» » » 
» 

Desinatör 
Hemşire 
Şoför 
Marangoz 
Hademebaşi 
Müstahdem çeşitli 

» » 
Atlı bekçi 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

Uzman 
» 

öğretmen 
s» 
» 

Aded 

5 
3 
5 
3 
2 
2. 
2 
1 
4 
1 
1 

10 
15 

1 

2 
2 
2 
1 
2 

Hizmet 
Beheri müddeti 
Lira K. 

750 
750 
250 
625 
400 
300 
625 
400 
400 
350 
250 
200 
175 
300 

1600 
1200 
1000 

900 
500 

Ay 

12 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

45 000 
13 500 
15 000 
22 500 
9 600 
7 200 

15 000 
4 800 

19 200 
4 200 
3 000 

24 000 
31 500 

3 600 

38 400 
28 800 
24 000 
10 800 
12 000 

istanbul Yüksek öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 1 1200 12 14 400 
» 1 1000 12 12 000 
» • . • • 1 500 12 6 000 

Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 

Uzman 2500 
2000 
1750 
1500 
1280 
1000 
500 
4000 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

30 000 
120 000 
63 000 
72 000 
15 360 
12 000 
12 000 
48 000 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Uzman 700 
567 
100 

12 
12 
12 

8 400 
6 804 
1 200 

Eski eserler ve müzeler 
Uzman 1 1200 7 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin net'i 

Müli Kütüphane 

Uzman 

Meslekî ve teknik okullar 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Aded 

1 

4 
4 
2 
3 
6 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

350 

3000 
2500 
2000 
1800 
1200 
875 
700 
650 
575 

2500 
2500 
2000 
1000 

Orta öğretime bağlı okullarda çalıştırılacaklar 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 
» 
» 
» 

Ankara Körler Okulu ve yetiştirme 

Uzman 
» 

5 
10 
25 
•5 

25 
5 

15 
11 
15 
6 

1500 
1500 
1250 
1250 
1000 
1000 
800 
800 
700 
600 

yurtları 

1 
1 

1560 
550 

Ay 

9 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
8 
6 
6 

12 
6 

12 
6 

12 
6 

12 
6 

12 
12 

12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

4 200 

144 000 
120 000 
48 000 
64 800 
86 400 
21 000 
16 800 
23 400 
6 900 

45 000 
20 000 
24 000 
6 000 

90 000 
90 000 

375 000 
37 500 

300 000 
30 000 

144 000 
52 800 

126 000 
43 200 

18 720 
6 600 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 

)anc 
» 
» 
» 
•» 

;ı profesör 
» 
> 
^ 
» 

ve uzman 
» 
» 
» 
> 

2 
2 
2 
2 
4 

3000 
2000 
1500 
1200 
625 

12 
12 
12 
12 
12 

72 000 
48 000 
36 000 
28 000 
30 000 
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NAFIA VEKÂLETİ 

İcra Vekilleri Heyetinin 11. III.1957 tarih ve 4/10085 sayılı Kararnamesiyle 
1958 yth (E) cetveli kadroları Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisliği 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Kartograf 
ingilizce tercüman 
Dosya ve kayıt şefi 
Dosya ve tasnif şefi 
Depo memuru 
Mavici 
Pansumancı 
Gönderme memuru 
Şoför 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

5 
9 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

875 
750 
625 
550 
475 
550 
475 
400 
225 
250 
200 
200 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

52 500 
81 000 
22 500 
13 200 
5 700 
6 600 
11 400 
4 800 
2 700 
6 000 
2 400 
2 400 
9 600 

220 800 

1958 yılı (E) cetveli kadroları Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Başteknisiyen 
Teknisiyen 

> 
» 
» 
» 
» 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Dosya ve tasnif memuru 
» » * 

Arşiv memuru 
Teksir mmeuru 
Kayıt ve tasnif memuru 

1 
8 
6 
9 
4 
3 
1 
2 
2 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
875 
750 
400 
350 
300 
250 
225 
350 
250 
400 
300 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
84 000 
54 000 
67 500 
26 400 
17 100 
4 800 
8 400 
21 000 
45 000 
19 200 
12 600 
7 200 
3 000 
2 700 
8 400 
3 000 
4 800 
3 600 
3 000 
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M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Tercüman 
Daktüo 

» 
» 

Ambar memuru 
Sürveyan 

» 
» 
» 
» 
» 

Puvantör 
Şoför 
Makinist ve şoför 
Bekçi 
Elektrikçi 
Marangoz 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 

10 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

550 
300 
250 
225 
300 
400 
350 
300 
250 
200 
175 
300 
250 
300 
150 
400 
300 

Ay 

12 
12 
12. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

6 600 
7 200 
3 000 
2 700 
5 600 
9 600 
4 200 

10 800 
9 000 

24 000 
6 300 
3 600 
3 000 

14 400 
1 800 
4 800 
3 600 

Yekûn 524 400 

1958 yılı (E) cetveli kadroları Hava Meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaat Reisliği 

11 Merkez geçici hizmet- Teknisiyen 
Kleri ücreti » 

» 
Dosya ve kayıt şefi 
Ambar şefi 
Dosya ve evrak kayıt memuru 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

875 
750 
350 
400 
350 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
18 000 
1 200 
4 800 
8 400 
3 600 

Yekûn 49 500 

1958 yılı (E) cetveli kadroları Hava Meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaat Reisliği 

12 Vilâyetler geçici hiz- Teknisiyen 
metlileri ücreti » 

875 
750 

12 
12 

21 000 
9 000 

Yekûn 30 000 

1958 yılı (E) cetveli kadroları Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

12 Vilâyetler geçici hiz- Hekim 
metlileri ücreti Teknisiyen 

3 
6 
9 
7 
4 

475 
875 
750 
625 
550 

12 
12 
12 
12 
12 

17 100 
63 000 
81 000 
52 500 
26 400 



F. M. Tahsisatın nev'i 

« 

Memuriyetin nev'i 

Dosya ve tasnif memuru 
Malzeme depo memuru 
Santralci 

» 
Sürveyan 

•» 
î oför 
» 

Muhafız 
» 

Aded 

3 
t 
f> 
La 

15 
60 
8 
15 
5 
9 

Hizmet 
Beheri müddeti 
Lira K 

350 
250 
300 
250 
350 
300 
350 
300 
225 
200 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

Tutarı 
Lira K 

12 600 
3 000 
18 000 
6 000 
63 000 
216 000 
33 600 
54 000 
13 500 
21 600 

681 300 

1958 yılı (E) cetveli kadroları Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

1. derece Y. Müh. veya Y 
(îht. Mv.) 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 

Mi. 

» 
Fennî tesisatçı 

» » 
» > 
» * 

» » 
Daktilo 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » 
Kayıt memuru 

» » 
Tesisat sürveyam 

1 
3 
13 
9 
14 
6 
3 

2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
6 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
225 
225 
200 
250 
225 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
31 500 
117 000 
67 500 
92 400 
34 200 
14 400 
8 400 
7 200 
3 000 
18 000 
7 500 
6 600 
11 400 
14 400 
8 400 
7 200 
8 100 
5 400 
2 400 
3 000 
2 700 
21 600 
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P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Sürveyan 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Aj Lira K. 

204 Ecnebi uzman ve hiz- Yabancı uzman (Müh.) 
metlilerle bunlara yar- » » » 
dınıcı personelin üc- » » » 
retleri Uzman mühendis 

2 
16 
13 
9 
16 
16 

ianlar 

1 
1 
1 
1 

400 
350 
300 
225 
200 

12 
12 
12 
İ2 
12 

175 12 

Yekûn 

inşaat Reisliği 

2600 
2400 
1800 
100Ö 

12 
12 
12 
12 

Yekûn 

9 600 
67 200 
46 800 
24 300 
38 400 
33 600 

722 700 

31 200 
28 800 
21 600 
12 000 

93 600 

Yapı ve imar işleri Reisliği 

Yabancı uzman 1 2500 12 30 000 

Umumi yekûn 123 600 

TİCARET VEKÂLETİ 

tcra Vekilleri Heyet ininl l . I I I . 1958 tarihli ve 4/10085 sayılı Kararı örneği 
Ücretleri, ilişik cetvellerde gösterilen Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida

relerin 1958 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine dâhil tertiplerine mevzu tahsisattan verilmek sure
tiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların, X . I I I . 1958 - 28 . I I . 1959 tarihleri 
arasında muteber olmak üzere tasdiki; Maliye Vekâletinin 7 . I I I . 1958 tarihli ve 111109 - 6/2506 
sayılı yazısı üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 1 1 . I I I . 1958 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Reisicumhur 
C. Bay ar 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Başeksper 
Tercüman 
Eksper 

Eksper muavini 

(•) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

750 
625 
625 
.475 
400 
350 
300 

12 
8 
12 
12 
12 
12 
12 

9 000 
5 000 
7 500 
5 700 
4 800 
4 200 
3 600 

(*) Bu kadrolar için 5 maaş, nispetinde tahsisat konulmamıştır. Ancak, tahsisata müstahak hiz-
metli alındığı takdirde bunların tahsisatı kadro tasarruflarından karalanacaktır. 
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P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nevi 

Fiş memuru 

Daktilo 

Hademe 

(•) 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. 

300 
250 
300 
250 
200 
150 
100 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 tahsisat 

Tutan 
Lira K 

7 200 
3 000 
3 600 
3 000 
2 400 
1 800 
1 200 

62 000 
21 894 

83 894 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri 

Başeksper 
» 
» muavini 

Eksper 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» muavini 
» » 

Piş memuru 
» y> 

Laborant 
» 

Daktilo 
Hademe 

(•) 

(•) 

(*) 
(•) 

1 
2 
2 

31 
11 
15 
5 
1 
4 
1 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
4 

30 

750 
625 
625 
625 
550 
475 
400 
400 
350 
.350 
350 
300 
300 
250 
300 
250 
200 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

12 
8 

12 
12 
12 
12 

7 
7 

12 
12 

9 000 
15 000 
15 000 

232 500 
72 600 
85 500 
24 000 

3 200 
16 800 
2 800 

12 600 
14 400 
10 800 
9 000 
2 100 
5 250 
9 600 

36 000 

Yekûn 124 576 150 
5 maaş tahsisat 230 748 

Yekûn 806 898 

'(*) Bu kadrolar için 5 maaş nispetinde tahsisat konulmamıştır. Ancak, tahsisata müstahak hiz
metli alındığı takdirde bunların tahsisatı kadro tasarruflarından karşılanacaktır. 
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SIHHAT VE ÎÇTÎMAI MUAVENET VEKÂLETÎ 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 1 . III. 1958 tarihinden 
28 .II. 1959 tarihine kadar 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Tercüman 
» veya sekreter 
» » » 

Sekreter 
Memur 
Daktilo 

1 
4 
1 
1 
2 
4 

Sosyal Yardım işleri Umum Müdürlüğü 

Yabancı uzman 
Şef makinist ve aletler tamir uz
manı 
Yabancı uzman 

» » 
» » 

Mimar ve ressam 

Sıtma Savaş Umum 3Iüdürlüğü 

Tercüman 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 

650 
600 
700 
700 
250 
250 

4346 

2000 
600 
500 

2700 
700 

875 

Rerif Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Teknisiyen 
Teknik ve tahlil işleri yardımcısı 

1 
2 

875 
550 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 

Yekûn 

7 800 
28 800 

8 400 
8 400 
6 000 

12 000 

52 152 

24 000 
7 200 

12 000 
32 400 

8 400 

10 500 

10 500 
13 200 

41 752 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

203 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Aylık hizmet süresi 

Gümrük kursu öğretmeni 
Mütercim 
Dil bilir daktilo 
Muhafaza kursu öğretmeni 

L0 
2 
1 
5 

250 
750 
400 
250 

12 
12 
12 
12 

Yekûn 

30 000 
18 000 
4 800 

15 000 

67, 800 

Öğretmen ücretleri 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 2/3 üzerinden verilecektir. 
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ZİRAAT VEKÂLETİ 

11 .111 . 1958 tarih re i/10085 sayılı İcra Vekilleri Heyeti havariyle tasdik olunan kadrolar 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

V. M. Tahsisatın uev'i Memuriyetin uev'i Aded l i r a K. Ay Lira K. 

MERKEZ 

Ziraat İşlevi Jhnum Müdürlüğü 

208 11 Merkez geçici hizmet- Daktilo (Yabancı dil bilir) 2 475 12 11 400 
liler ücreti 

Neşriyat Müdürlüğü 

Şifre steno daktilo _ 1 850 12 4 200 

M uhase b e Müdürlüğü 

Sekreter 1 550 12 6 600 
Dosya memuru 1 850 12 4 200 

Yekûn 26 400 

VİLÂYETLER 

Ziraat İşleri Umum. Müdürlüğü 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Öğretmen (*) 65 100 2 13 000 
metliler ücreti Makinist (*) 20 250 2 10 000 

ITsta (*) 45 225 2 20 250 
Aşçı (*) 20 175 2 7 000 
Hademe (») 20 100 2 4 000 

Yekûn 54 250 

Veteriner İşleri 'Umum Müdürlüğü 

Başpreparatör 1 400 12 
Hayvan hastalıkları operatörü 1 300 12 

4 800 
3 600 

Yekûn 62 650 

(*) Senenin her hangi aylarında kıdlanüacaktır, 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. A y Lira K. 

204 
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin üc
retleri 

MERKEZ 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

Tercüman 3 
» 3 

625 
550 

12 
12 

22 500 
19 800 

Millî F. A. O. Bürosu 

Tercüman 550 12 15 200 

Neşriyat Müdürlüğü 

Fransızca mütercim 
İngilizce mütercim 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

625 
550 

12 
12 

7 500 
6 600 

Yekûn 69 600 

Kararname sureti 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida
relerin 1958 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine dâhil tertiplerine mevzu tahsisattan verilmek sure
tiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1. I I I . 1958 - 28 . I I . 1959 tarihleri 
arasında muteber olmak üzere tasdiki; Maliye Vekâletinin 7 . I I I . 1958 tarihli ve 111109-6/2506 
sayılı yazısı üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 11 . TII. 1958 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Teknisiyen (Yüksek mühendis 
veya mühendis) (*) 
Tercümeci (İngilizce) . (*) 

» » (*) 
Daktilo (Ecnebi lisan bilir) (*) 

2 875 12 
1 750 12 
1 625 12 
1 500 12 

Senelik tutarı 
Seş aylık tahsisat 

Yekûn 

21 000 
9 000 
7 500 
6 600 

44 100 
18 375 

62 475 

(*) 1.111. 1958 tarihinden 28 .11. 1959 tarihine kadar. 
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ÇALIŞMA VEKÂLETİ 

1958 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanarak (E) cetveline giren masraf 
tertiplerinden idare edilen hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan 

kadrolar 

F. M. 

203 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler üc
reti 

* 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 
öğretmen 
Mütercim - tercüman 
Tercüman daktilo 
Büro şefi 
Büro memuru 
Steno - daktilo 

» » 
Daktilo 
Kütüphane memuru 
Teknik operatör 
Operatör 
Desinatör 
Lâboratuvareı 
Hademe - teksirci 
Hademe 
Konferans 

Çalı§mc 

(*) 

Beheri 
Aded Lira K. 

ı Enstitüsü 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

33 

625 
400 
625 
625 

475 
350 
625 
550 
475 
400 
550 
475 
475 
400 
200 
125 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 

- / • 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Beheri (15) 

Tutarı 
Lira K. 

7 500 
43 200 
22 500 
15 000 
5 700 
4 200 

22 500 
6 600 
5 700 
4 800 
6 600 
5 700 
5 700 
4 800 
7 200 
1 500 

495 

SANAYI VEKÂLETI 

Yekûn 169 695 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun (5) nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) 
cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 

uygulanmış olan kadrolar 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

Sanayi sicilli mütehassısı 
Sanayi sicilli tasnif uzmanı 
Grafik ressamı 
Tercüman 

1 
1 
1 

750 
625 
750 
625 

1.2 
12 
12 
12 

Yekûn 

18 000 
7 500 
9 000 
7 500 

42 000 

(*) Bir kimseye haftada dört saatten fazla konferans verdirilemez. 
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BASIN - YAYIN VE TURÎZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

6128 sayılı Kanuna müsteniden yeniden kurulacak üç radyo istasyonunun inşası müddetince çakştı-
nlacak geçici hizmetlilerin 1958 malî yüı kadrosu 

H65€ sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi geçici hizmetliler 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

b\ M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 

12 
9 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

TOPRAK VE ÎSKÂN ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve tskân İşleri Umum Müdürlüğü (1958) (E) cetveli 

203 Merkez geçici hizmet- (Toprak ve iskân kursu) Kurs 
liler ücreti öğretmeni 12 175 12 25 200 

203 Geçici hizmetliler üc- Teknisiyen 
reti » 

» 
Tercüman 
Desinatör 
Memur 

» 
» 
» 

>m<wm** - 4 » « -
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