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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Iran Meclisi Millî Riyasetinin, başta Büyük 
Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan olduğu halde 
Meclis âzasından 15 kişilik bir heyeti İran'a zi
yarete davetini mutazammın mektubu okundu. 

Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan, 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Gayrimenkul 
kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin b ve c bentlerinin tefsirine dair tak
ririnin Dahilî Nizamname mucibince Muvakkat 
Encümene havalesi kabul olundu. 

Zirâi mücadele ve zirai karantina kanunu lâ
yihasının muvakkat bir encümende görüşülmesi 
kabul edildi. 

Trabzon Mebusu Sami Orberk m, Emirber 
ve seyis neferleri hakkındaki 208 sayılı Kanuna 
bir madde ilâvesine dair kanun teklifi, sahibinin 
talebi üzerine, geriverildi. 

-Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 
işlerden evvel görüşülmesine dair olan takrir 
kabul olundu. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılmasına, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan «Müdafaa maksatları için ihtira beratı hak-

Tahrirî sual 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Ka

rabük kazasında vukubulduğu bildirilen bir hâ
dise dolayısiyle ne gibi takibat yapıldığına dair 

Takrir 
1. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun, 

Türk Kanunu Medenisinin 634, 642 ve B^çlar 
Kanununun 18 ve 392 nci maddelerinin tefsiri 
hakkında takriri (4/278) (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
2. — Hususi Otomobil Vergisi kanunu lâyiha

sı ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/604) (Ruznameye) 

*8. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 

larmın ve teknik malûmatın mübadelesinin kolay
laştırılmasına dair Anlaşma» nm tasdikine, 

5434 sayılı Kanunun 6311 sayılı Kanunla 
değiştirilen 17 nci maddesinin tadiline ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesine, 

îş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılma
sına ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
olan kanunlar kabul olundu. 

Fatma Fikret Berktin hakkında hükmedilmiş 
bulunan 4 ay 20 günlük hapis cezası, fer'î ve mü
temmim cezaları ile birlikte affına, 

Teknik yardım temini hususunda Birleşmiş 
Milletler ile Hükümetimiz arasında imzalanan 18 
numaralı Ek Anlaşmanın tasdikine dair olan ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı. 

20 . II . 1957 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Antalya Mebusu 

İhsan Baç Attilâ Konul' 

Kâtip 
Van Mebusu 

- Muslih Görentaş 

tahrirî sual takriri Adliye, Dahiliye ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet vekâletlerine gönderilmiştir. 
(7/309) 

ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/534) (Ruznameye) 

4. — Damga Resmi Kanununa ek kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/600) (Ruznameye) 

5. — Bir kısım ithalâta tahsis olunan döviz
ler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi hakkında 
kanun lâyihası ve Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/611) 
(Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNCt CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Eeisvekili İhsan Baç 
KÂTİPLER : Muslin Oörentaş (Van), Attilâ Konuk (Antalya) 
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REÎS — Ekseriyet vardır, İnikadı açıyorum? 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i. — 1957 maU'yûi Muvazenei Umumiyi ka
nun lâyiham ve Bütçe Encümeni mazbatası 
{1/574) (1) 

~ 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanun lâyihasının müzakeresine başlıyoruz. 

Soz Maliye ^Vekili Hasan Polatkan'mdır. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar; 
Teşkilâtı, Esasiye Kanununun 94 ııeü madde

si hükmünei uygun olarak 30 Kasım 1956 tari
hinde Yüksek Meclise sunulmuş olan 1957 malî 
yılı Muvazenei Umumiye ve mülhak bütçe ka
nun lâyihaları ile bunlara merbut cetveller, Büt
çe Encümeninizin itinalı ve etraflı tetkikleri 
neticesinde daha da tekemmül e'derek yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

I 

Maruzatıma başlamadan evvel, Bütçe Encü
meninin iki aydan fazla devam eden feragatli, 
titiz ve vukuflu çalışmaları sonunda teklifleri
miz üzerinde yapılan tadil, ilâve ve tenzillene 
hükümetinizce de iştirak olunduğunu arz ve 
yüksek huzurunuzda muhterem encümene te
şekkürlerimi ifade etmek isterim. 

1957 hütçesr üzerinde umumi müzakerelerin 
açılması münasebetiyle, .yüksek heyetinize vere
ceğim izahat üç kısımdan terekkübedecektir. 

Maruzatımın birinci kısmında, 1957 malî yı
lı bütçesinin hazırlandığı tarihlerdeki iç ve dış 
iktisadi ve malî hâdiseler toplu olarak gözden 
geçirilecek, ikinci kısmında bütçe lâyihalarının 
umumi bir tahlili yapılacak, üçüncü kısmında 
ise, Demokrat Parti iktidarı zamanında, mem-

(1) Sİ sayılı matbua zaptım sonmıdadır, 

Jeketimizin iktisadi kaynaklarını geliştirmek, 
milletimizin istihsal ve gelir kudretini artırmak 
maksadiyle, başta ziraat, enerji, sanayi* ma
dencilik, münakale işleri olmak üzere, müterak
ki bir millet hayatının gerektirdiği türlü iş Ve 
istihsal sahalarına yapılan genjg sermaye yatı
rımları ve bu yatırımlardan şimdiye kadar el
de edilen neticeler arz olunacaktır. 

Bütçe Encümeni tarafından yapılan değişik
liklerden sonra, 1957 malî yılı Devlet bütçesi
nin tahsisat teklifleri yekûnu 4 milyar 6 milyon 
672 bin 859 liraya, gelir tahminleri de keza 
4 milyar 6 milyon 672 bin 859 liraya baliğ ol
maktadır. Mülhak bütçeli idarelere ait bütçe
lerle birlikte tahsisat teklifleri 4 milyar 144 
milyon 355 bin 781 lirayı, varidat teklifleri de 
keza 4 milyar 144 milyon, 355 bin 781 lirayı bul
maktadır. 

Diğer taraftan 1957 bütçesinin de iktidarı
mın devrindeki son 6 yıllık bütçelerin taşıdığı 
yapıcı vasıflarla huzurunuza gediğine ve tıpkı 
onlar gibi, kavradığı hizmet sahalarının şümul 
ve mahiyeti itibariyle mali tarihimizde çok ile
ri bir merhaleyi, şimdiye kadar ulaşılmamış 
yüksek bir inkişaf seviyesini temsil ettiğine işa

r e t etmekten büyük bir haz ve memnuniyet 
duymaktayım. 

Bu muvaffak neticenin istihsali, hükümeti
nizin iktidara geldiği tarihten itibaren büyük 
bir azimle takibetmekte bulunduğu iktisadi ve 
malî politika ve bu politikanın aziz milletimizce 
benimsenmesi sayesinde mümkün olmuştur. 

İktisadi ve malî politikamızın esaslarını, el
de ettiğimiz her yeni imkânı, memleketin tabiî 
ve beşerî kaynaklarım âzami nispette geül$irer 
cek sermaye yatırımlarına tahsis etmek sure-
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I : 41 20.2. 
tiyle her sahada istihsali ve millî geliri artırmak 
pazarlarımızda mal ve hizmet arzını çoğaltmak, 
milletimizin refah seviyesini yükseltmek vt 
memleketimizi en medeni ve müterakki memle- . 
kekler mertebesine ulaştırmak hususundaki 
azim ve kararımız teşkil etmektedir. 

iktidara geldiğimiz talihten bugüne kadar 
iktisadi kalkınma yolunda katettiğimiz mesafe
ler yarının daha büyük ve daha müreffeh Tür
kiye'sine, çok daha geniş imkânlara sahip büt
çelerle hizmet etmenin mümkün olacağına bizi 
inandırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir millet iktisadiyatını, münasebette bu

lunduğu ekonomilerin şartlarından ve umumi
yetle dünya konjonktüründen teeridederek mü
talâa etmeye imkân olmadığı malûmdur. 

Bu itibarla memleketimizdeki iktisadi du
rumu arz ve izaha geçmeden evvel dünya eko
nomisinin kaydetmekte bulunduğu temayülle
ri kısaca gözden geçirmek isterim. 

İkinci Dünya Harbinin sonu ile Kore Harbi 
arasındaki devre, yüksek malûmunuz olduğu 

, veçhile, harpten zarar gören milletlerin mâruz 
kaldıkları maddi kayıpların telâfisi gayretle
riyle, harbin tevlidettiği içtimai ve siyasi mes
elelerin halli mücadelesi içinde geçmiştir. 

Bu devrede. Birleşik Amerika'nın hür dün
ya milletlerine doğrudan doğruya, yahut mil
letlerarası teşekküller- kanalı ile yaptığı büyük 
yardımların birçok dâvaların hallini temin et
tiğini bir kere daha tebarüz ettirmek yerinde 
olur. 

Bu yardımlar sayesinde bilhassa* batı dün
yasına mensup milletler, istihsallerini harb-
den evvelki seviyelerinin çok üstüne çıkarmak 
imkânını da elde etmişlerdir. 

Kore Harbinin zuhuruna tekaddüm eden 
gerginlik ve onu takibeden harb ve intizar dev
resinde hammaddelere olan ihtiyacın artması, 
bu maddeleri istihsal eden memleketler lehine 
fiyat tereffüleri tevlidetmiş ve milletlerarası 
ticaret hadlerinin ziraat ve hammadde müstah
sili memleketler lehine seyretmesine âmil ol
muştur. Filhakika, bu devrede hammadde 
müstahsili memleketlor ihracatlarını miktar ve 

, kıymet olarak geliştirmek suretiyle dış tica
retlerinde nispeten elverişli bir duranı sağla
mak imkânını bulmuşlardı. 
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Kore Harbinin nihayete ermesi ve siyasi 

gerginliğin hafiflemesi neticesinde, umumi ta
lep hacmi eski şiddetini kaybettiği için belli-
başlı hammadde fiyatlarında da ehemmiyetli 
tenezzüller müşahede olunmuştu. Bu hal tica
ret hadlerini tekrar ziraat mahsulleri ve ham
madde istihsal eden memleketler aleyhine dön
dürdüğünden hammadde müstahsili memleket
ler yeniden dış tediye güçlüklerine mâruz kal
mışlardır. 

Buna mukabil ileri sanayi memleketlerinin 
iktisadi inkişafları devam etmiş, içtimai hu
zursuzluklar büyük ölçüde azalmıştır. 1954. 
yılında menşei Birleşik Amerika olabilecek bir 
iktisadi gerilemeden endişe edilmiş ise de, alı
nan yerinde tedbirler sayesinde bu endişenin 
tahakkuk etmediği ve mütaakıp yılda Birleşik 
Amerika ve diğer ileri memleketlerde istihsal 
ve istihlâk rakamlarının bir rekor seviyesine 
ulaştığı görülmüştür. 

Bu hususta hır fikir vermek maksadiyle, 
muhtelif memleketlerdeki zirai ve sınai istih
sal indekslerinin bahis mevzuu yıllarda takib-
ettiği seyir hakkında malûmat arz etmek iste
rim. 

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre zi
rai istihsal indeksi 1950 - 1951 yılı 100 itibar 
edildiği takdirde, 1954 - 1955 devresinde İtal
ya ve Avusturya'da % 6, İngiltere'de % 8, Ko
landa'da % 10, Amerika, Fransa ve Brezilya'
da % 11, Almanya ve İspanya'da % 16 nispe
tinde yükselmiştir. 

Sınai istühsale gelince, aynı mehazlara göre 
1950 senesi 100 itibar edilmek suretiyle sınai 
istihsal endekslerinde, 1955 yılında İngiltere'de 
% 20, Amerika'da % 24, Kanada'da % 26, 
Fransa'da % 37, İtalya'da % 50, Avusturya'da 
% 56, Almanya'da ise % 79 nispetinde artış 
müşahede 'olunmuştur. 

1956 yılında da (hemen ıbütün memleketlerde 
sınai ve zirai istihsal artmakta devam etmiştir. 
Ancak zirai madde ithal eden bâzı ileri sanayi 
memleketlerinin zirai istihsali teşvik ederek 
kendi ihtiyaçlarını 'kısmen lolsuh dahilden 'kar
şılamaya çalışmaları, zirai mahsul ihracatçısı 
memleketler için yeni zorluklar tevlidetmeye 
başlamışta. 

Sınai istihsalde son iki senedeki artış nispe
ti 195H - 1954 yıllarına nazaran rîaTıa süratli ol-



1 : 41 20. 2 
araş ve Amerika'da % 11 i, Avrupa'da % 9 u 
bulmuştur. 

Bir suretle gerek Amerika, gerek Avrupa 
i<jdn 1955 senesi bir refah yılı olmuş buna muva
zi olarak umumiyetle işsizlik azalmış ve işçi üc-
retieri yükselmiştir. Bu yükselme, Fransa'da 
% 12 yi, İsveç, Avusturya, Federal Almanya, 
İngiltere, Japonya ve Amerika'da da % 5 i te
cavüz etmiştir. 

Diğer taraftan toptan eşya fiyat indeksleri 
ile geçinme indekslerinde de artışlar müşahade 
olunmuştur. 

1954 ve 1955 yılları sonu itibariyle Birleşik 
'Ameri/ka'da ücretlerin % 6 artmasına mukabil 
, toptan eşya fiyat indekslerindeki artış % 1 nis
petinde kalmış, geçinme indeksleri* ise değişme
miştir. 

İngiltere'de ücretler % 7, geçinme indeksi 
% 6, toptan eşya fiyatları da % 5 nispetinde 
artmıştır. .. 

1955 ve 1956 yıllarında bir kısım memleket
lerde enflâsyonist tazyikler tesirlerini (hissettir
meye devam etmiş ise de "takibedilen elâstiki 
para politikası ve isabetli malî politika sayesin
de istihsalin düşmesine, işsizliğin artmasına mâ
ni olunabilmiştir. 

Ekonomik şartları yakından takibetmiyen, 
seyyaliyetten uzak bir para ve kredi politikası
nın veya deflâsyOnist bir tatbikatın, istihsale 
ve-iktisadi gelişmeye Jka*ettiği zararların anla
şılmış bulunmasının bu mevzu ela büyük fayda
ları görülmüştür. Birçok memleketlerde istihsal/ 
ve iş bacmında kaydedilen artışlarla müteferrik 
olarak ortaya çıkan, aşırı taletpleri tahdit ma'k-
sadına matuf tedbirler ve bu cümleden olmak 
üzere reeskont hadlerinin yükseltilmesi ve ban
ka kredirerinijı tanzim ve murafcaJbesi faydalı 
'birer unsur olarak tatbikatta hükümetlerin yar
dımcısı olmuşlardır. 

Geçen yıllarda olduğu giibi bu yıl da, millet
lerarası mübadele vasıtası olaralk dolâr^**dünya 
ticaretinde ve tediye muvazenesi sahasında 
ehemmiyetini muhafaza etmiştir. Biraz önce te
mas-ettiğim veçhile hammadde ihracatçısı mem
leketlerin birçoğunda dış tediye güçlüklerinin 
devam ettiğini görüyoruz. Bunda, mezkûr 
memleketlerin sattıkları malların fiyatlarındaki 
düşüşün ve satın aldıkları malzeme ve teçhizata 
ödedikleri bedeli erdeki yükselüşin büyük rolü 
olmuştur. Buna mukabil sanayi memleketlerinin 
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altmve dolar rezervelerinde ehemmiyetli artış
lar vukua gelmiştir, 

Şu ciheti bilhassa arz etmek isterim ki, sana
yi memleketlerinin mamul madde ithalâtı nispet 
itibariyle, hammadde ithalâtına nazaran daha 
fazla bir artış 'kaydetmiştir. Nitekim 1955 sene
sinde dünya ticareti içinde mamul madde itha
lâtının artış nispeti % 16-18 olduğu halde, di
ğer maddeler ithalatındaki artış, % 10 - 11 den 
ibaret kalmıştır, 

Ön vaziyet sanayi memleketlerinin birbirleriyle 
olan ticaretinin daha büyük bir gelişme kaydet
tiğini göstermektedir. Filhakika kıymet itibariyle 
sanayi memleketlerinin birbirleriyle olan ticareti 
% 18 - 19 nispetinde tezayüdederken hammadde 
müstahsili -memleketlerle ticaretleri sadece % 6-7 
nispetinde artmıştır. Bit nispetler ticaret hadleri
nin hammadde müstahsili memleketler aleyhine 
ne kadar bariz bir surette döndüğünü göstermek
tedir. Hakikaten son senelerde bu nevi memleket
lerin dünya ticaret hacmmdaki hisselerinde ehem
miyetli bir düşme temayülü müşahade edilmekte
dir. Bu temayül umumiyetle : 

1. Umumi istihlâk içinde gıda maddelerinin 
arz ettiği ehemmiyetin nispet itibariyle azalması, 

2. Sentetik maddelerin asli maddeler yerine . 
ikamesi, 

3. * Sanayi memleketlerinde zirai istihsalin 
gelişmesi, f/ 
gibi sebeplerle izah olunmaktadır. 

Bu müşahadeler biraz önce temas etmiş oldu
ğum veçhile, iktidarımızın takibetmekte oiduğu 
süratli cihazlanma ve sanayileşme politikasının 
ne kadar hayati bir sebebe dayandığını ve isabetli 
olduğunu göstermesi baklanından. bilhassa dikka- ^ 
te şayandır. 

IVluhterem arkadaşlarım, 
Son zamanlarda en önemli siyasi ve iktisad* 

hâdiselerin Orta -* ŞarkP^a cereyan etmekte olduğu 
yüksek malûmunuzdur. 

Ağustos-ayı başlarında ortaya çıkan ve "Kasım 
ayında had bir safhaya giren Süveyş hâdisele
rinin ve Orta - Şark buhranının, sulhçü yollarla 
ve memnuniyet bahş bir şekilde hal yoluna girmiş 
olmasına rağmen birçok memleketlerde kendini 
şiddetle hissettiren petrol ve Uzak - Şark menşeli • 
hammadde darlığının daha bir müddet devam ede
ceği söylenebilir. 

Süratle alınmış ve alınmakta, olan siyasi ve 
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î : 41 20.2. 
iktisadi bir seri tedbirlerle me.vut müşkülâtın za
manında önleneceğini ümidetmekte Orta - Şark 
milletlerinin hayati menfaatlerini geçici tavizle
re feda etmiyecek basireti göstereceklerini, bu 
suretle Orta - Şark'm yakın bir âtide lâyik oldu
ğu huzura ve bu iklimin getireceği refaha nail 
olacağım samimiyetle ummaktayız. 

Bu vesile ile Süveyş kanalının kapanmış olma
sından dolayı bilhassa Avrupa memleketlerinde 
şiddetli bir petrol darlığının baş gösterdiğini ve 
bu yüzden birçok sanayi tesisleri ile el-ektrikTsan-
trallerinin durmak tehlikesi geçirdiğini tebarüz 
ettirmek yerinde olur. 

Bundan başka kauçuk, yün, jütı, kalay, çinko 
gibi bellibaşh sanayi hammaddeleri ile çay ve 
diğer Uzak - Şark menşeli malların da Garbi -
Avrupa'ya şevkinde aksaklıklar vukua gelmiştir. 
- Dünya hâdiseleri hakkındaki mâruzâtıma son 
vermeden önce, iktisadi meselelerin hal ve tedvi
rinde Avrupalılık şujurunu gözden uzak tutmak 
istemiyen bâzı milletlerarası teşekküllerin, dikkat
le takibetmekte olduğumuz «Avrupa serbest mü
badele bölgesi» teşebbüsünü ele almış bulunduk
larına işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu şartla

rın bu kısa tahlü ve izahından sonra 1967 malî 
0 

v yılı^pütçe lâyihasının hazırlandığı sırada mem
leketimizdeki iktisadi ve malî şartlarla, takibet
mekte olduğumuz iktisadi kalkınma politikasının 
ana hatları hakkında malûmat arz etmek isterim. 

a) , Para, kredi ve mevduat : • 
* • Yüksek Heyetinizin raaûlumu olduğu üze

re, iktidara geldiğimiz günden beri memleke-
%4in iktisadi kalkınma dâvasını süratle tahak

kuk etirmeyi bir gaye olarak ele alan Hükü
metleriniz, o güne kadar kendi haline terk 
fedilmiş bulunan millî kaynaklarımızı seferber 
etmek, büyük sermaye Sır ımlar ı yapmak su
retiyle istihsali teşvik etmek ve artırmak he
defini gütmüştür. , 

Bu esastan hareket eden iktidarımız muh
telif istihsal kollarını, lüzumlu istihsal vası
taları ile teçhiz ederek iktisadi potansiyelimi
zi ileri okonomiler mertebesine çıkarmak mak
sadına matuf olan yatırımları yaparken, 
millî ekonomimizin hayatiyet ve selâbe-
tini muhafaza gayesiyle her tüclü enf
lâsyondu veya deflasyoncu tesirlere kar-
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şı Türk parasının kıymetini korumayı dai
ma ilk plânda düşünmüş ve lüzumlu tedbir
leri gecikmeden ittihaz etmiş bulunmaktadır. 

Bu isabetli para politikası sayesinde emi&: 
yon hacminin, muhtelif istihsal sektörlerinde 
memnuniyetle müşahede olunan inkişafa 'mu
vazi 'bir seyir takibetmiş olduğunu ve bu sey
rin gayrisâfi millî hâsılanın artışı ile müte
nasip ve muvazi bulunduğunu belirtmek iste
rim. 

. Hükümetlerinizin* takibetmekte bulunduğu 
aynı basiretli politika sayesinde istihsâl faa
liyetlerinin en esaslı yardımcı melihalarından 
biri olan kredi .sahasında da feyizli gelişmeler 
kaydedilmiştir. 

Filhakika,* memleketimizin uzun yıllar bo
yunca âtıl bırakılmış istihsal kaynaklarının 
harekete geçirilip işletmeye açılmasını, " ikti
sadi politikasının ana prensibi olarak kabul et
miş olan iktidarımız, istihsal sektörlerinin lü
zumlu kredilerle teçhizi mevzuunu da lâyık 
olduğu ehemmiyetle ele almış ve bu maksatla 
daha ilk günden itibaren sermaye terakümünü 
temin edecek ve bankalara vâki tevdiatı yük
seltecek bir politika takibetmiş bulunmakta
dır. ' 

Banka kredilerinin seyrini yıllık rakamlara 
müsteniden tetkik ettiğimiz takdirde kredi 
sektörlerindeki inkişafı yakından müşahede 
etmek mümkün olacaktır. Nitekim, 

Banka kredilerinin" umumi yekûnu 1950 
takvim yılı başında, 1 milyar #31 milyon li
radan ibaret iken, halen bu miktar 6 milyar 
697 milyon liraya yükselmiştir. 

Banka kredilerinde kaydedilen bu umu
mi- gelişme içince bilhassa zirai ve sınai kre
di hacmmda vukua gelen, inkişâf üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Filhakika, iktidarımızdan önce ziraatimiz 
diğer -amillerden başka bir de kredisizlik yü
zünden atalet ve cılızlığa mahkûm kılınmıştı. 
1950 Mayısında 324 milyon liradan ibaret olan 
zirai kredilerin yekûnu, ancak takibettiğimiz 
isabetli kredi politikası sayesindedir ki, 31 . 
X . 1956 tarihinde 1 milyar 732 milyon liraya 
yükselmek suretiyle beş mislini tecavüz etmiş
tir. 

Sanayi kredisine gelince. bankalarımızın 
açtıkları ticari kredilerden 1 milyar 700 mil-
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yon liralık kısmının sanayide kullanılan kre
dilere aidolduğu son defa yapılan bir anketle 
de teeyyüdetmiş bulunmaktadır. ' 

' Ayrıca, Sınai Kalkınma Bankasının hususi 
müteşebbislere açtığı 162 milyon liralık orta 
vadeli sanayi kredileri ile amortisman ve 
Kredi Sandığının İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne keza yatırım sermayesi olarak açtığı orta 
ve Uzun vadeli kredilerin yekûnu olan 450 mil
yon lira da bu miktara ilâve edildiği takdirde 
sanayi sahasına açılan kredilerin halihazır ye
kûnunun 2 milyar 500 milyon lirayı bulduğu 
anlaşılmış olur. 

1950 den önceki yıllarda banka kredileri 
arasında sanayie tahsis edilmiş bir miktar 
bulunup bulunmadığını gösteren- hiçbir ra
kam mevcudolmadığından bir mukayese 
yapmak da mümkün değildir. Ancak 1949 
senesi sonuna ait istatistiklerde zirai kredi
ler ile inşaat kredileri dışında kalan ve ti
cari krediler unvanı altında toplanan bütün 
kredilerin umumi yekûnu 9 J5 milyon liradan 
ibaret bulunduğuna göre bundan bir kısmının 
sanayie tahsis edilmiş bulunduğu kabul edilse 

- dahi, bu miktarın son derecede düşük ve kifa
yetsiz olduğu görülecektir. 

Bu mevzudaki maruzatıma nihaj-et vermeden 
önce şunu da belirtmek isterim ki, hükümetiniz
ce banka kredileri teşvik edilirken bunların za
rarlı şekilde kullanılmasından doğacak mahzur
ların önlenmesi hususu da dikkatle göz önünde 
tutulmuştur. Filhakika, banka, kredilerinin bir 
taraftan spekülatif maksatlarla gayrimüsmir sa
halara tevcih edilmesine mâni olmak ve müm
kün olduğu kadar selektif bir kredi politikası 
tatbik etmek, diğer taraftan memleketin iş ve 
istihsal hacminin icapları ve ihtiyaçları göz 
önünde tutularak kredileri sektörler, mevzular 
ve neviler itibariyle ,ayarlamak maksadı ile~ 
«Banka Kredilerini Tanzim Komitesi» kurulmuş 
ve zamanında alınan isabetli kararların müspet 
neticeleri görülmeye başlamışta. 

Ayrıca hükümetiniz faiz mevzuunu, dünya 
tatbikatını da göz önünde tutarak, memleket 
ekonomisinin icaplarına uygun bir şekilde yü
rütmek üzere Yüksek Meclisten salâhiyet istemiş 
bulunmaktadır. 

Bu husustaki lâyiha kanunlaştığı takdirde 
konjonktürün, ikraz ye istikraz muamelelerinin, 
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para ve kredi politikasının lüzum gösterdiği 
elastikiyet temin edilmiş olacaktır. 

Banka kredilerinin artışı, hiç şüphe yok ki, 
millî gelirin yıldan yıla yükselmesi neticesin
de imkân dâhiline giren tasarruflardan mütevel
lit mevduat artışı ile yakından ilgilidir. , 

Filhakika biraz sonra- arz edeceğim veçhile 
iktisadi kalkınma mevzuunda sarf edilen büyük 
gayretler sayesinde millî gelir hızla inkişaf et
miş ve aynı zamanda fert başina düşen yıllık 
vasati gelir yükselmiş bulunmaktadır. Bu inki
şaf a muvazi olarak, yapılan tasarruflar da her 
sene süratle artmak suretiyle bankalardaki mev
duat miktarı bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Ni
tekim bankalardaki umumi mevduat hacmi 1949 
senesi sonunâflr 989 milyon liradan ibaret iken 
halen % 358 nispetinde bir artışla 4 milyar % 

533 milyon liraya yükselmiştir. 
Para ve kredi sahasında takibolunan poli

tikanın ve umumi mevduat hacmmdaki müspet 
inkişafların salahiyetine hakkiyle nüfuz edebil
mek için millî gelirimizin vâsıl olduğu seviye 
üzerinde durmak isterim. 

b) Mîllî gelir: 
Millî gelir rakamlarının İstatistik Umum 

' Müdürlüğünce, zaman zaman tablolar halinde" 
neşredilmekte bulunduğu malûmunuzdur. 

Millî gelirimizin son senelerdeki seyrinin 
tahlil ve izahına geçmeden önce, millî gelir he
saplarının bünyesi üzerinde bir nebze tevakkuf
ta sıhhatli neticelere vusul bacımından fayda 
mülâhaza etmekteyim. % 

Memleketimizde millî gelir hesapları üzerin
de ciddî çalışmalara ancak 1951 yılında başlan
mıştır. Halbuki bunların mütekâmil ve hatala-
larınm şayanı müs,amaha bir hale gelebilmesi 
için oldukça uzun bir müddetin geçmesine za* 
ruret vardır. 

Millî gelir hesaplarımızda usul bakımından 
kabul edilen yol Afrupa iktisadi İş Birliği İda
resinin-tavsiye ve tamim, ettiği bir metottur ki, 
1952 tarihini taşımakta ve memleketimizde 
1954 yılmila tatbik mevkiine konulmuş bulun
maktadır. yani ancak iki yıllık bir maziye ma
liktir. 

Böylece millî gelir hesapları üzerinde yapı
l a n çalışmalrın yeni olması, elde edilen rakam
ların muvaKkat ve noksanlığı neticesini tevli-
deylemektedk. Muhtelif sektörlere ait istihsal 
rakamları iaraamen elde edilmeden, bulunan 
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muvakkat rakamlar, daima noksan olmakta ve 
bu malûmat elde edildikçe rakamlar büyümek
tedir. Bunu bir misalle arz edeyim : 

7 Mart 1952 tarihli birinci muvakkat rakam
lara göre, cari fiyatlar üzerinden 1949 millî 
geliri 8 milyar 101 milyon lira olarak hesaplan 
inişti. 20 Kasım 1954 tarihinde ikinci muvak
kat rakamlara göre bu miktar yani yine 1949 
yılına ait millî gelir, 8 milyar 811 milyon lira 
ya çıkmış ve 10 Kasım 1955 tarihinde de 9 mil
yar 281 milyon lira olarak katîleşmiştir ki, bu 
son rakam, ilk muvakkat rakamlara göre % 15 
civarında bir fazlalık ifade eder. 

Diğer yıllara ait gayrisâfi millî hâsıla ra
kamları da buna benzer bir seyir takibetmek-
tedir. 

Halen hesabı yapılmış son yıl olan 1955 se
nesine ait rakamlar birinci muvakkat rakam
lardır. Salim bir netieeye varabilmek için bun
ları ya 1949 yılma ait birinci muvakkat rakam
larla mukayese etmek, yafhut da 1955 rakamla
rını nispî bir tezyide tâbi tutarak 1949 yılma 
ait kati rakamlarla karşılaştırmak gerekir. 

Muvakkat rakamların yine muvakkat ra
kamlarla mukayesesi şu neticeyi vermektedir : 

Cari fiyatlara göre gayrisâfi- millî hâsıla 
1949 yılında 8 milyar 101 milyon liradan 1955 
yılında 20 milyar 559 milyon liraya çıkmıştır. 
Artış % 153,8 nispetinde 12 milyar 458 milyon 
liradJr. Başka bir tâbirle 1049 yılındaki gayri
sâfi millî gelirimiz 100- itibar edildiği takdirde 
1955 yılında 253,8 seviyesine yükselmiş demek
tir. 

Aynı mukayese sabit fiyatlara'göre yapıldı 
ğı takdirde 1949 yılının ilk muvakkat rakamı 
olan 7 milyar 430 milyon liraya karşılık 1955 
yümm ilk muvakkat rakamı 6 milyar 920 mil
yon lira fazlası ile 14 milyar 350 milyon liradır. 
İndeks 1949 da 100 telâkki edildiği-takdirde 
1955 senesinde 193 e vâsıl oîmuş demektir. 

ikinci hale göre, yani 1955 muvakkat ra
kamlarını 1949' da alman neticelere göre tashih 
suretiyle mukayese yapıldığı takdirde ise, 1949 
yılının 9 milyar 281 milyon lira olan millî ge
lirini 1955 yılının tashih neticesinde bulunacak 
olan 23 milyar 643 milyon lira ile karşılaştırmak 
gefcekir ki, bu takdirde de indeks cari fiyatlara 
göre 100 e karşılık 257,7 olarak bulunur. 

Sabit fiyatlara göre ise, bu indeks 183,8 dir.* 
Bu mukayeseyi yaparken 1955 rakamlarının 
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ikinci kurak'yıla ait nispeten düşük rakamlar 
olduğunu da nazardan uzak tutmamak lâzım-
gelir. 

Her halükârda ve ne şekilde hesabedilirse 
edilsin, millî gelir hesaplarının noksanlığına 
ve henüz mükemmel bir hale gelmemiş olması
na rağmen, memleketimiz millî gelirimin ikti
darımızın 5 - 6 senelik kısa bir çalışma devre
sinde en az bir misli arttığı neticesine varma 
mak mümkün değildir. Halbuki eski iktidar 
zamanında 1938 - 1948 seneleri arasında geçen 
10 yıllık devre zarfında millî gelirdeki artış sa
dece 1 milyar 699 milyon lira idi ve 10 yıla şâ
mil artış nispeti de ancak % 20,9 dan ibaret bu
lunuyordu, nüfus basma isabet eden millî ge
lirde ise hemen hemen hiçbir tezayüt mevcut de
ğildi. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu umumi mukayeseden sonra bellibaşlı is

tihsal sektörleri itibariyle kaydedilen inkişafı 
gözden geçirelim. 

1. Ziraat : 
Millî ekonomimizin en geniş sektörünü teşkil 

eden ziraatin, millî gelirimizde bu genişlikle mü-
' tenasip bir mevki alması ve ekonominin diğer 

sektörleri ile muvazeneli bir gelir seviyesine 
ulaşması iktidarımızın ehemmiyetle göz önünde 
tuttuğu bir hedef olmuş ve bellibaşlı sahalara 
sermaye yatırımlarında, sanayimizin geliştiril
mesinde, bütçe, para, kredi, dış ticaret politika
sının tedvirinde, bu prensip daima ve titizlikle 
hâkim kılınmıştır. 

İktidara geldiğimiz tarihten beri alman ted
birler sayesinde zirai sahada elde edilen neti
celerin ne derecede azametli olduğu yüksek ma
lûmunuzdur. 

Filhakika 1951 senesinden itibaren çiftçimi
zin, traktör ve diğer modern ziraat âlet ve ma-
kinaları ile teçhizi ve bilhassa küçük çiftçinin 
kara sapandan ve kağnıdan kurtarılması sure
tiyle uzun yıllara mütevakkıf bir tekâmülün çok 
kısa bir devre zarfında-tahakkuk ettirilmiş ol
ması, zirai istihsalin gelişmesinde başlıbaşına bir 
muvaffakiyet unsuru olmuştur. Bunun yanında 
iyi vasıflı tohumluk tevziatı çok büyük ölçüde 
geliştirilmiş, zirai mücadele, teknik ziraat bilgi
leri ve suni gübre kullanılması tamim edilmiş, 

- zirai kredi 1950 seviyesine nazaran 5 misli artı
rılmış, muhtaç çiftçiye toprak tevzi işi ehemmi-
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miyetle ele"' alınmış, sulama tesisleri yapılmış, 
taşkın ve sellerden korunma tedbirleri alınmış, 
istihsal mmtafeaları her mevsimde geçit veren 
yollarla-istihlâk merkezlerine bağlanmıştır. 

Filhakika zirai ekiliş sahaları 1946 - 1950 
seneleri arasında^ vasati olarak 8 milyon 874 
bin hektar iken iktidarımız zamanında alman 
tetibirler sayesinde, 1950 yılından itibaren mun
tazam ve devamlı bir artış kaydederek 1956 yı
lında 14 milyon 153 bin hektara ulaşmış ve mem
leketimizin zirai istihsal kapasitesi bir misli ar
tırılmıştır. Bu zirai istihsal bakımından vatan 
sathının bir misli genişletilmesi demektir. 

\ 1956 mahsul yılının, hava şartları bakımın
dan hububat için çok elverişsiz olmasına rağmen 
bu yıl istihsal edilen buğday mahsulü dahi 1946 -
1950 seneleri istihsal vasatilerine nazaran % 79 
nispetinde fazla bulunmaktadır. 

Bu mukayeseyi eski iktidarın son senelerinin 
en müsait ve en gayrimüsait yılları olan 1948 ve 
1949 seneleri ile yaptığımız takdirde neticenin 
ne derece lehte inkişaf etmiş olduğu daha .hariz 
bir surette* müşahede olunur. 

Filhakika 1948 yılında 4 milyon 867 bin ton. 
— olan buğday istihsaline mukabil 1956 yılındaki 

buğday istihsali 6 milyon 500 bin tona- yüksel
mişti?* Elverişsiz bir mahsul yılı olan 1949 yılın-

0 da ise '2 milyon 516 bin 500 ton buğday istihsal 
edilmesine mukabil 1956 da. 6 milyon 5001 bin ton 
istihsal olunmak suretiyle istihsalde 1949 yılma 
nazaran %. 158 nispetinde bir artış kaydedilmiş 
olduğu- görülür. 

Aynı inkişaf sınai nebatlar istihsalinde de-mü
şahede olunmaktadır. Bu nevi istihsalin, zirai 
istihsalimizde işgal ettiği yer devamlı şekilde art
maktadır. Bu cümleden olarak pancar istihsalin
de 1946 - 1950 senesi vasatisine nazaran % 176 
nispetini bulan büyük bir inkişaf kaydedilmiştir. 
önümüzdeki yıllarda bu nispetin daha da yükse
leceğine muhakkak nazarı ile bakmak lâzımdır. 

Diğer taraftan ^>amuk efeu% sahası 1946 -
_ 1950 seneleri arasında, vasati olarak 300 bin hek-

^ tar iken 1956 yılında; 635 bin hektara, 1946 -1950 
vasatilerine göre pamuk istihsali de 78 bin ton 
iken 1956 da 168 bin tona yükselmiştir. , 

Bu inkişaf, indekslerle ifade edilecek olur
sa 194fr - 1950 vasatisi 100 itibar edildiği tak
dirde 1956 ekiliş sahasının 211,6 ya, pamuk istih
salinin ise 214*5 e yükseldiği görülür. Bu ra-
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kamların şimdiye kadar memleketimizde elde 
edilen neticelere nazaran bir rekor teşkil ettiğini 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Hava şartlarının gayrimüsait durumu yüzün
den hububat istihsalinde meydana "gelmiş bulu^ 
nan azalma, tütün, üzüm, incir, fındık, pamuk 
gibi diğer zirai mahsullerimizde elde edilmiş bu
lunan neticelerle telâfi olunmuş ve umumi zi-" 
raat istihsalimizdeki artış temposu 1956 yılında 
da devam etmiştir. . V 

2. Sanayi : 
Sanayi sahasındaki istihsat artışları da ifti

hara değer bir hızla devam etmektedir. 
Filhakika son senelerde sanayi sektöründe de 

devamlı bir gelişme vukubulmuş ve 1948 yılı. 
100 itibar edilerek sabit fiyatlara nazaran ter
tiplenmiş bulunan millî gelir indeksine göre, 
1955 yılının "umumi vasatisi 161, 3 seviyesine 
yükselmiştir. Aynı devre zarfında gayrisâfi millî 
hâsıla indeksinin 142,6 ya ulaştığı nazara alına
cak olursa sanayi sahasında bilhassa son yıllar
da elde edilen gelişmenin diğer sektörlerdeki in
kişaf temposundan daha da hızlı br tempo ile ce
reyan ettği anlaşılır. 

Biraz sonra arz edeceğim veçhile, sanayi te* 
sisleri meyanmda olup hali inşada bulunan men
sucat, çimento, boru ve azot sanayiine mütaallik 
yeni fabrikalar ile demir ve, çelik tesislerinin 
tevsii de ikmal edildiği vakit sanayi sektöründeki 
inkişaf kısa bir*zaman zarfında % 100 nispetini 
aşacaktır. 

Millî gelirimizin başlıca iki sektörü "hakkın
daki bu kısa izahatımdan sonra dış .ticaret hae-
mı ve tediye muvazenesi mevzuunda muhterem 
heyetinize malûmat arz etmek, isterim. 

c) Dış ticaret ve tediye muvazenesi : 
Tediye muvazenemiz dolayısiyle toplu ala

rak vereceğim rakamlardan müşahede Duyuru
lacağı veçhile, ithalât ve ihracatımızı kavrıyan-
dış ticaret hacmi 1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 
1956 devresinde 2 milyar 164 milyon liraya ba
liğ olmakta, dış ticaret açığı bir evvelki devre^ 
ye nazaran, % 36 noksanı ile 427 milyon lira
dan 273 milyon liraya düşmüş bulunmaktadır. 
Bu mnetice kalkınmamızın bugün'ulaştığı merha
lede, evvelce dışardan temin edilen bir kısım 
ihtiyaç maddelerinin dahilî stihsal ile karşılan
masının imkân dâhiline girmiş olmasından ileri 
gelmektedir. 
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İhracatımız 1955 - 1956 devresinde bir ev

velki yıla nazaran hem kıymet, hem de miktar 
itibariyle artış kaydetmiştir. Bu artışın kıymet 
olarak tutarı 38,8 milyon lira, miktar olarak far
kı ise 237 bin 455 tondur. Artış bilhassa tütün, 
maden, arpa, canlı hayvan ve balık ihracatında 
göze çarpmaktadır. Para sahası itibariyle dolar 
sahasına olan ihracatımızda da % 14 nispetinde 
bir tezayüt görülmektedir. 

ithalâtımızın geçen devreye nazaran hem 
kıymetinde, hem de miktarında bir azalma ol
muştur. Bu azalmanın kıymet olarak tutan 115 
milyon lira, miktarı da 505 bin tondur. Azalma 
bilhassa mensucat ve iplik ile diğer istihlâk madde
lerinde ve ikmal edilmek üzere jnılûnan veya 
"tamamlanmış'olan yatırımlarla ilgili malzeme
lerde kendini göstermektedir. Bu devrede de 
ithalâtımızın ekseriyetini istihsal ve yatının 
malzemesi teşkil etmektedir. 

Para sahası itibariyle Avrupa Tediye Birliği 
memleketlerinden olan ithalatımızın, bu birlik ve 
dolar sahası dışındaki diğer memleketlere naza
ran % 15 nispetinde bir artış gösterdiğini, yani 
ithalâtımızın, anlaşmalı memleketler sahasından 
Avrupa Tediye Birliği memleketleri sahasına te
veccüh etmekte bulunduğunu memnuniyetle te
barüz ettirmek isterim. 

Tediye muvazenemize gelince, memleketimi
zin 1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 1956 devresine 
ait tediye muvazenesi hesaplan, tetkikinize su
nulmuş bulunan bütçe gerekçesinin 29 ncu say
fasında kalem kalem gösterilmiştir. 

Bu cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, 
muhtelif unsurlara ait rakamların vücuda getir
diği bu tablo, milletlerarası usullere uygun ola
rak iki kısım halinde tertibedilmiştir. Memleke
timizin diğer memleketlerle olan mal ve hizmet 
muamelelerinden mütevellit gelir ve giderlerini 
gösteren birinci kısım câri muameleleri, kredili 
ithalât, dış tediyeler, temin edilen dış yardım ve 
krediler gibi kalemlerden müteşekkil olan ikin
ci kısim da sermaye hareketlerini teşkil etmek
tedir. 

Ca?ri muameleler kısmı, dış ticaret, görünme
yen kalemler, enfrastrüktür ve .Off - Shore mua
melelerinden müteşekkildir. 

Dış ticaretin haricinde »kalan görünmeyen 
kalemlerle enfranstrüktür ve Off - Shore mua
melelerinden mürekkep diğer cari muameleler 
hacmi, geçen devreye nazaran 287 milyon lira-
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dan 332 milyon liraya yükselmiş, yani-30 milyon 
lira civarında olan gelir fazlası, % 100 bir ar
tışla 61 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu artış, 
başta enfranstrüktür ve Off - Shore gelirleri ol
mak üzere turizm gelirlerinin ve kısmen de nav
lun gelirlerinin artması neticesinde tahassül et
miştir. Filhakika enfranstrüktür ve off - shore 
gelirleri bir evvelki devreye nazaran % 63, tu
rizm gelirleri de % 20 bir tezayüt göstermekte
dir. 

Turizm gelirlerinin, alınmakta olan tedbirler 
sayesinde ciddî artışlar kaydedeceği umulmakta
dır. 

Şunu da belirtmek yerinde olur ki, ithalâtta 
şimdiye kadar Türk gemileri ile yapılan nakli
yat ve Türk sigorta şirketlerinin muameleleri, 
ithalât kıymetlerinin % 2, sini geçmezken bu 
devrede mezkûr mspeti % 4,5 a yükselmiştir. 

Sermaye hareketleri kısmının başında Dev
let borcu ödemeleri yer almaktadır. Yıllarca ev
vel aktedilmiş olan Devlet borçlannın bu dev
rede ödenen taksit ve faizleri 1949 - 1950 devre-
sine-nazaran % 173, geçen devreye nazaran da 
% 62 fazlasiyle 151 milyon liraya baliğ olmuş
tur. . 

Kredili ithalâtımız bu devrede de geçen dev
redeki seviyesini muhafaza etmiş ve bunun sık
let merkezini fabrikalar, silolar, barajlar, li
manlar gibi ana yatınm mevzulanna ait mallar 
ile deniz nakil vasıtalan teşkil etmiştir. 

Evvelki devrelerde temin edilen kısa vadeli 
dış ticari krediler dolayısiyle tahassül eden borç
lar için mevcut anlaşmalar çerçevesi dâhilinde 
ödemelerimiz devam etmiş ve bu devrede de 24 
milyon lira civarında net bir tediye yapılmıştır. 
Eskilerine zamimeten bu devrede Dünya Ban
kası kredilerinden 36,1 milyon liralık bir mik
tar daha kullanılmış, Amerikan yardımlarından 
fiilen kullanılan kısım da geçen devreye nazaran 
% 42 i fazlasiyle 232,6 milyon liraya baliğ ol
muştur. 

Merkez Bankasının dış memleketlerdeki mu-
habirlerinden temin etmiş olduğu kısa vadeli 
kredilerin tutarı da 90,2 milyon liradır. 

Aramızda iki taraflı ticaret ve tediye an
laşmaları bulunan memleketlerle Münakid An-
laşmalann taraflara bahşetmiş olduğu kredi 
marjlarından kullanmış olduğumuz miktar, ge
çen devre sonunda 133 milyon liraya yükselmiş 
iken bu devre zarfında lehimizde bir istikamet 
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«larak devre sonunda 33 milyon liraya düşmüş 
tür. 

Tediye muvazenesi hakkındaki izahatıma 
son vermeden önce bir noktaya işaret etmek 

v isterim. 
'Pediye muvazenesi açıklarım vesile ittihaz 

ederek* iktisadi gelişme ve kalkınma hamlemizi 
gölgelendirmek istiyenlere karşı en iyi cevap 
açığın hakiki mahiyeti ve sebeplerini izah et
mektir. Filhakika asıl mühim olan tediye mu
vazenesi açıcının miktarından ziyade, ' bunun 
mahiyeti ve meydana gelmesine âmil olan se
beplerdir. 

Kaynaklarım ve iş gücünü âtıl bırakarak 
istihsalini artırma gayretini ve iktidarını gös-
teremiyen, ithalâtının oüyük bir kısmım istih
lak maddeleri teşkil eden, iktisaden geri kalmış 
memleketlerin tediye muveazenesi açıkları ile 
geniş öleüde iktisadi kalkınma hareketlerine 
girişen, ithalâtının nek büyük kısmını kalkın
ma faaliyetlerinin başarılması için lüzumlu is-' 
tihsal ve yatırım malzemeleri teşkil eden mem
leketlerin tediye .-muvazenesi açıklannm aynı 
mahiyette olmadığı. muhakkaktır. Zira, iktisa
den geri kalmış memleketlerin tediye muvaze
nesi açıklarının bünyevi ve devamlı olmasına 
mukabil geçici sıkıntılara katlanarak, şümullü 
bir kalkınma ve yatırını faaliyetine girişmiş 
memleketlerdeki tediye muvazenesi açığı, kal
kınma hamlesinin adeta .tabiî bir neticesidir ve 
elbette ki, geçicidir. 

İktisaden geri kalmış memleketlerde her 
sahada İstihsali artırmak maksadiyle girişilen 
büyük sermyae yatırımları, o memleketin ikti
sadi bünyesini* ve binnetiee kaderini değiştirme 
maksadına matuftur. 

Bugün iktisaden ileri, bir seviyede bulunan 
memleketlerin - hehen hepsi bu merhaleye eri-
şinciyc kadar memleketimizdeki vüs'at ve ge
nişlikte bir kalkınmaya sahne olmamış bulun
malarına rağmen mühim tediye muvazenesi 
açıklarına mâruz kalmışlardır. 

Filhakika, iktisadi gelişmenin esasını teşkil 
eden yatırım faaliyetlerinin tahakkuku bu •ya
tırımlar için lüzumlu teçhizat ve malların ha
riçten temini ile mümkündür. Böyle bir faali
yet devresinde hiçbir meşgleketin öz gelirleri 
bu kadar şümullü ithalâtı • karşılamaya kâfi 
delildir. Bu sebeple tediye muvazenesi elbette-
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ki açık verir. Bu açık kalkınma hedefleri ta
hakkuk ettikçe ve yatırımlar tamamlandıkça 
azalır ve neticede zail-olur. 

İktisadi gelişme yolunda bulunan memleket
lerin kalkınma hamleleri neticesinde mâruz kal
dıkları tediye muvazenesi açığı, iktisaden geri 
kalmış ve kalkınma hususunda harekete geçe
memiş memleketlerin açıksız tediye muvazene
si .hesaplarına çok daha müreccahtır. Zira bu 
kâzip've suni muvazene geniş hal^: kütlelerinin 
bulunduklar*- düşük yaşama seviyelerinde ip
kası bahasına elde edilmiş zararlı bir muvaze
nedir. 

1956 den itibaren iktisadi kalkınmamızı bir
an evvel tahakkuk ettirmek maksadiyle memle
ketin bütün kaynak ve imkânları seferber edi
lerek girişmiş bulunduğumuz muazzam teşeb
büslerin memleket ekonomisi üzerinde yarattı
ğı müspet tesirlerin tediye muvazenesi üzerin
de de inikasını müşahede etmiye başladığımızı 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Bunun basit bir misalini çimento sanayii 
sahasında görmek mümkündür. 

Biraz sonra, daha etraflı olarak arz ve kah 
edeeeğim veçhile, 1950 senesinden bu yana 203 
milyon lirası iç ve 150 milyon lirası dış tediyeye 
taallûk etmek üzere ceman 353 milyon liraya 
'baliğ olan bir yatırım programı ile tesisine' baş
ladığımız ve haler^ 9 tanesini fiilen işletmeye 
açtığımız 23 çimento fabrikasının tamamı ikmal 
edildiği zaman' çimento istihsal kapasitemiz, 
1949 yılındaki 375 bin tona nazaran 7Vmisli art
mak suretiyle 2 milyon 68Ö bin tona yükselecek 
ve yılda, 164 milyon liralık döviz tasarrufu sağ
lanacaktır, (Soldan, bravo sesleri, alkımlar) 

• Bu fabrikaların dış finansmanından Ibtiyük 
bir kısmının 5 sene vadeli kredilerle temin edil
diği nazara alınırsa bu netice, yılda 30 - 40 mil
yon liralık döviz sarfı ile kurulmakta olan, te
sisler sayesinde, Türkiye'nin 'her sene çimento 
ithalâtı için 164 milyon liralık döviz ödemekten 
vareste kalacağını, diğer bir ifade ile bahis mev
zuu bütün tesislerin döviz bakımından takriben 
1 sene gibi 'bir zaman içinde amorti edilmiş ola
cağını göstermektedir, (Bravo se&leri) 

1956 den Um yana tediye muvazenesi hesap
larını gözden .geçirecek olursak bu hesapların 
sfklet merkezini teşkil eden »dış ticaret hacmimi
zin 1950 den itibaren süratle (geliştiğini görü
rüz. Fimaki'ka, 1950 ^en önce vâsıl olunabilen 
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en yüksek dış tdcaret (hacmi 1,5 milyar lira civa
rında olduğu halde 1950 den sonraki en düşük 
dış ticaret 'hacmi 2 milyar liranın fevfoınde ol
muştur. 

Bilhassa memleketin iktisadi kalkınmasını 
temin re vatandaşların istihsal faaliyetlerini 
teşvik ve 'himaye için 1950 den sonra yapılan 
ithalâtımız gerek -kıymet, gerek miktar itiba
riyle süratle artmış ve iktidarımızdan öneeM 
devrede yapılmış-olan ithalâtın sıklet merkezini 
teşkil eden istihlâk malları bu defa yerini pek 
geniş 'ölçüde yatırım malzemesine bırakmıştır. 

1951 ûen sonra dünya konjonktürünün ihraç 
mallanmızm fiyatları aleyhine dönmesine ve 
fena hava şartları dolayısiyle umulan 'miktarda 
hububat mahsulü idrâk edilememesine rağmen, 
ihracatımız artmış ve 1950 den Sonraki en dü
şük ihracat kıymeti dahi yine de 1950 den ev
velki rekorların fevkinde olmuştur. 

Memleketimizin istihsal kudretinin artırıl
masına matuf 'büyük gayretler neticesinde zi
raat, sanayi ve madencilik sahasında temin edi
len fazla istihsalin, ihracatımızın gelişmesinde 
başlıca âmil olduğuna şüphe yolktur. 

Diğer taraftan muhtelif istihsal sektörlerine 
yapılan yatırımlar, evvelce ithal etmek mecbu
riyetinde bulunduğumuz mallardan bir kısmı
nın memleket içinde istihsalini -mümkün kılmak 
suretiyle tediye muvazenesi üzerinde müspet te
sirler icra etmeye başlamıştır. 

NiteOflhn mensucat sanayiimizin süratle geliş
mesi geçen devreye nazaran <bu devre içinde da
ha az ithalât yapılmasını mümkün kılmış, Bat
man rafineri tesislerinin ikmal edilmiş olması
nın da petrol ihtiyaçlarımızın karşılanmasında 
faydalı tesirleri olmuştur. 

Deniz ticaret filomuzu geliştirmek mafcmdiy-
le yapılan yatırımlar da tediye muvazenemiz 
üzerinde müspet tesirlerini göstermektedir. 
Bir taraftan navlun gelirlerimiz artış kaydet
mekte, diğer taraftan ithal mallarımızdan mü-
Ihim 'bir taamının Trendi vasıtalarımızla nakledil
mesi; döviz giderlerimizde tasarruflar sağla
maktadır. • —: 

Yatırım faaliyetlerinin tediye muvazenemiz 
üzerindeki müspet tesirlerinden birisi-de 
Bnff&Strüktür ve Off - Shore gelirleri sahasun-
da ^muştur. Makinave Kimya Endüstrisi Ku
rumunun yeni tesislerle teçhiz edilmesi ve mev
cut tesisrîerin geliştirilmem, NATO camiasına 
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dâhil mütteöMenmkin daha geniş çaptaki si
parişlerini karşılamak imkânını vermiştir. 

ç) Devlet borçlarının seyri \m 
Millî ekonominin istihsal gücünü artırmak ve 

halkımızın geçim şartlarını muasır medeni mem
leketler seviyesine yükseltmek maksadiyle geniş 
yatırıra hamlelerine girişen hükümetleriniz bu 
yatırımların finansman ihtiyaçlarını karşılarken 
normal bütçe kaynakları yanında iç ve dış istik
raz ve kredi imkânlarından da istifade edilmesine 
dikkat etmiştir. 

Bu suretle mülhak bütçeli İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Hazine kefaleti ile akdettikleri 
borçlar da dâhil olmak üzere, Devlet borçlarının 
umumi yekûnu, 1950. Mayıs ayı sonunda 2 milyar 
297 milyon lira iken 1956 takvim yılı sonunda 
3 milyar 402 milyon liraya yükselmiş bulunmak
tadır. 

Ancak hemen ilâve edeyim ki, Devlet borçları 
miktarında görülenini artışa rağmen millî geliri
mizde, Devlet varidat ve masraflarında kaydedi
len büyük inkişaftan dolayı Devlet borçlarının 
bütçemize tahmil ettiği külfet artmış değil, bil
âkis azalmıştır. 

Filhakika, 1950 Mayısında devraldığımız Dev
let borçlarının 1949 yılı milli gelirine nispeti % 
30,9 olduğu halde 1956 takvim yılı sonundaki 
Devlet borçlarının 1955 millî geliri muvakkat ra
kamlarına nispeti % 23,7 ye düşmüştür. 

Aynı mukayeseyi Devlet varidatı ile yaptığı
mız takdirde, Devlet borçları yekûnunun 1950 ye 
nazaran yan yarıya hafiflediği anlaşılacaktır. 
Nitekim. 1950 yılındaki Devlet borçlan yekûnu
nun, aynı yıl bütçesinin varidatına olan nispeti 
% 176 olduğu halde, 1956 yılında bu borçlann 
Devlet varidatına nispeti % 102 den ibarettir. 

Arz ettiğim bu neticeler memleketin ağır borç
lara sokulduğu yolunda zaman zaman muhalefet 
tarafından ileri sürülen iddiaların, hakikatlere 
.ne derecelerde aykırı olduğunu göstermesi bakı
mından dikkate şayandır. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

Doğrusu şudur ki*. 
1950 den bu yana girişilmiş bulunan iktisadi 

kalkınma faaliyetlerinin finansmanı için diğer 
kaynaklar gibi âmme kredisi mekanizması da en 
isabetli bir şekilde harekete geçirilmiş, buna rağ
men Devlet borçlananı bütçelerimize ve halkı
mıza munzam bir külfet tahmil etmiyecek bir 
seviyede kalması sağlanmıştır. 
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1Ö57 bütçe gerekçesinde'Umtöni Muvazeneye 

ait borçlarla mülhak bütçeli idarelere' ve İktisadi 
Devlet TeşekküHerine ait borç gruplarının her 
biri hakkında etraflı malûmat verilmiş bulundu
ğundan bu mevzuda kıymetli vakitlerinizi alma
mak içhv teferruata girmek istemiyorum. 

Bununla beraber Umumi'Muvazeneye ait borç 
yekûnu 31 . V . 1950 tarihinde 1 milyar 580 mil
yon lira iken 1956 takvim yılı sonunda bu miktar 
1 milyar -•807 milyon liraya yükselmek suretiyle 
sadece 227 milyon liralık bir artış kaydedilmiş 
ctfduğunu ifade etmek isterim. 

\ Bu artış muhtelif tarihlerde akdettiğimiz iç 
istikrazlardan ve Marshall yardun plânı çerçevesi 
dâhilinde kredi olarak alman.yardımlarla imar 
ve kalkınma Bankasından temin edilen krediler
den ve kota kredisinin "kullanmasından ileri gel
mektedir. 

Mülhak- bütçeli idarelerle iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait iç ve dış borçlardaki artışlara 
geluıce, bu artış miktarı 787 milyon liradan iba
ret biup'bu meblâğın bir kısmı ehemmiyetle üze
rimde durduğumuz mesken>l>ölitikamızm tahak
kukunda mühim bir rol ifa edenTFürkiye Emlâk 
Kredi Bankasının Hazine kefaleti ile çıkardığı 
tahvillere taallûk etmekte, diğer bir kısmı-ise 
Milletlerarası imar ve. Kalkınma Bankası ile 
muhtelif yabancı müessese ve teşekküllerin açmış 
oldukları kredilerin istimalinden doğmaktadır. 

Filhakika bu borçlanmalar neticesinde elde 
olunan mebaîiğin büyük kısmı iktisadi kalkın* 
ma politikamızda ehemmiyetli vazifeler almış 
bulunan Karayolları, Devlet 'Demiryolları, Dev
let Su işleri, Denizcilik Bankası, PTT, Türk Ha
va Yolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Etibank 
re Sümerbaıik gibi müesseseler tarafından gi
rişilmiş olan yatırımların finansmanında kulla
nılmış, diğer bir kısmı ise Oıususi sektörün sa
nayi sahasında yapacağı yatırımları destekle
mek üzere kurulmuş bulunan Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasının menabiiıîi takviye maksa-
diyıe, Milletlerarası imar ve Kalkınma Banka
sından alınan 18 milyon dolarlık kredilerin is
timalinden doğmuştur. 

Bahis mevzuu iç ve dış kredi ve istikraz hâ 
sularının limanlar, karayolları, köy yolları ve 
içme sulan, silolar, köprüler, sulama tesisleri 
elektrik santralleri, sağlık merkezleri ve mek
tepler gibi bugünkü nesillerin olduğu kadar 
müstakbel nesillerin de istifade edebilecekleri 
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müsmir yatırımlarm finansmanında munzam bîr 
kaynak olarak kullanılmış bulunduğu nazara 
alınırsa, iktidarımız zamanında devlet 'borçla
rına verilen veçhenin mahiyet ve şümulü daha 
iyi anlaşılır. 

d) Fiyat hareketleri : 
Şimdi memleketimizdeki fiyat hareketlerine 

geçiyorum : Birleşmiş Milletler istatistikleri ile 
İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından yayın
lanan bültenler esas ittihaz olunarak hazırlan
mış bulunan Türkiye ve bellibaşlı memleketler
deki toptan eşya fiyatları ile geçinme indeks
lerine mütaallik rakamlar 1957 bütçe gerekçe
sinde mukayeseli olarak: kıymetli tetkiklerinize 
arz olunmuş bulunmaktadır. 

indekslere göre 1950 den bu yana, funya
nın iktisadi ve siyasi şartlarındaki ?gayrinıüsait 
durumlara rağmen, memleketimizdeki fiyat ha
reketlerinin, diğer birçok memleketlere naza
ran daha müstekar bir seyir takibetmiş olduğu 
görülmektedir, 

Filhakika, bu devre zarfmda. memleketimi
zin toptan eşya ve geçinme indekslerinde mü
şahede * edilen yükselmenin, Amerika Ötrieşik 
Devletleri, Batı Almanya, ingiltere ve iHolân-
da dışında kalan memleketlere nazaran daha 
mutedil ^bir seyir takibettiği kolayca anlaşılır. 
Nitekim 1948 senesi 100 itibar edildiği takdir
de, geçinme indeksi Yunanistan lda 200, Avus
turya'da 214, Brezilya'da 276, .israil"Sote 260. 
Fransa'da 170, ingiltere'de 145 ve Holânda*da 
142 seviyesine yükselmiş olduğu gibi toptan eş
ya fiyat indeksleri de mezkur rakamlara muva
zi bîr seviyeye, ̂ yükselmiştir. 

Buna mukabil son rakamlara nazaran hesap
lanmış olan: 1956 yılı toptan eşya fiyat indeksi
nin memleketimizde 148, 11 aylık vasatilere 
göre geçinme indeksinin ise Ankara'da 152, is
tanbul'da 153 olduğu görülür. 

Arz ettiğim fcu rakamlar memleketii&izdeki 
fiyat hareketlerinin normal' ve mâkul bir seyir 
takibetmiş olduğunu göstermektedir. 

Şunu da ilâve edelim ki, memleketimizin 
iktisadı kalkınmasını temin maksadiyle 1950 
den bu yana girişmiş bulunduğumuz muazzam 
yatırımlarla mülî geürimiısde müşahede 'Edilen 
bir misline'yakın artış nazan'"dikkate -âlındîğı 
takdirde biraz evvel arz ettiğim Takamlar$âîd 
itidalin ehemmiyet ve mânası bir kat dalha artar. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Devlet bütçesinin hazırlanmasında müessir 

olan iç ve tlış iktisadî ve malî şartlarla alâkalı 
izahatımı burada bitiriyorum. Şimdi 1956 bütçe 
yılı tatbikatına geçiyorum. 

Gelir tahsilatımız : 
1956 bütçesinin gelir tahmini olan 

(3 324 974 152) liradan bütçe yılının 11 nci 
ayı sonunda (2 721 615 239) lirası fiilen tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu miktarın, geçen yılların 11 aylık devre
leri zarfında yapılan tahsilat ile mukayesesi, 
devlet varidatının, artan millî gelirimize ve is
tihsal hacnıma muvazi inkişaf seyrinin devanı 
etmekte olduğunu göstermektedir. Filhakika, 
1956 malî yılına ait 11 aylık tahsilat miktarı, 
1955 yılının aynı devresindeki tahsilat yekû
nundan (316 660 651) lira, 1950 yılından ise 
(1 525 221 135) lira fazla bulunmaktadır ki, 
artış nispeti 1955 yılma nazaran % 13,17 ve 
1950 yılına' nazaran ise % 127,48 dir. 

1956 yılının ilk 11 aylık devresi zarfında 
her ay vasati olarak 247,4 milyon Ura tahsil edil
miştir. Aynı devreye, ait ortalama tahsilat mik
tarlarının 1955 yılında 218,6 milyon lira, 1954 te 
,183,8 milyon lira, 1953 te 162,9 milyon lira, 1952 
de 138,5 milyon lira, 1951 de 112,4 milyon lira 
ve 1950 de 108,7 milyon lira olduğu göz önünde 
tutulursa, varidat t§hsilâtı bakımından içinde 
bulunduğumuz yılın müspet neticeleri kendili
ğinden anlaşılacaktır. 

Eski seneler içinde" yapılan en yüksek aylık 
tahsilat miktarı 1955 Mart ayında 289,2 milyon 
lira olduğu halde bu miktar 1956 yılında 30.1,6 
milyon liraya vâsıl olmuştur. 

1956 yılının 11 nci ayı sonu itibariyle yapı
lan hesaplara göre bu yıla ait tahsilat rakamla
rında gecen yıla nazaran görülen fazlhğm 175 
milyon lirası Gelir, 49 milyon lirası Kurumlar, 
42 milyon lirası İmalât Muamele, .27 milyon li
rası Bankalar Muamele, 95 milyon lirası da Te
kel ve diğer İstihlâk Vergilerinden elde olun-
muştur. 

Yukarda arz ettiğim rakamlar aynı zamanda 
Gelir ve Kurumlar Vergilerinin mühim miktar
da artışlar kaydettiğini de sarih olarak göster» 
inektedir. Böylece Vasıtalı ve Vasıtasız Vergile
rimiz arasındaki nispet, Vasıtasız Vergiler lehi
ne bir miktar daha yükselmiş bulunmaktadır. 
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Filhakika 1951 yılının (Mart - Ocak) 11 ay

lık devresine ait vergi tahsilatı içinde Vasıtasız 
Vergilerin nispeti % 28,84 olduğu halde bu nis
pet 1955 yılının aynı devresi sonunda % 37,10 
ve 1956 da ise % 41,77 ye yükselmiştir. Ancak, 
Vasıtasız Vergiler nispetindeki bu inkişafın Va
sıtalı Vergiler hâsılasının yıldan yıla artmasına 
rağmen sağlanmış bulunduğuna da işaret etmek 
yerincte olur. 

İçinde bulunduğumuz 1956 malî yılında Mu-
vâzenei Umumiyeye dâhil daireler için büt
çe kanunu ile kabul buyuruian tahsisatın 
(3 324 974 172) lira olduğu yüksek malûmla
rıdır. Âmme hizmetlerinin bir evvelki yıla na
zaran daha geniş imkânlarla görülmesini temin 
eden bu tahsisat miktarı üzerinde geçen (11,5) 
aylık devre zarfında ek ödenek alınmak veya. 
kanunî aktarmalar yapılmak "suretiyle ancak, 
(37 850 120) lira gibi % 1 nispetinde cüzi bir 
değişiklik yapılmış olması, bütçeelriu tanziminde 
ve tatbikinde samimiyet prensibne ne derece 
hassasiyetle riayet etmiş olduğumuzu belirtmesi 
bakımından kayda şayandır. Hemen işaret ede
yim ki, bu nispetin, eski iktidar zamanında umu
miyetle % 15 in üstünde bulunduğu ve % 20,5 e 
kadar yükseldiği yıllar olmuştur. 

1956 yılındaki sarfiyata gelince : 
Umumi bütçeye giren daireler için bidayeten 

verilen ve bilâh&ra hususi kanunlara müsteni
den bir taraftan varidat, diğer taraftan ödenek 

' kaydı suretiyle eklenen "tahsisattan Aralık ayı 
sonuna kadar (3 l 3 6 493 294) liranın sarfına 
mezuniyet verilmiş, bu mezunyete müsteniden 
.aynı devre zarfında (2 626 360 788) lira sarf 
olunmuş ve hizmet ifa olundukça mahsubu cihe
tine gidilmek üzere de (166 492 375) lira avans 
olarak tediye edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi 1957 bütçesi hakkındaki izahatıma ge

çiyorum. 
Huzurunuzda bulunan lâyihalarla istenen 

tahsisatın, Hazine tarafından katma bütçeli ida
relere yapılan yardımlar da nazara alınmak su
retiyle bulunan umumi yekûnu (4 144 365 781) 
liradır ki, bu miktar 1956 yılı bütçesi ile kabul 
buyuruian tahsisata nazaran % 20,3 nispetinde 
699 884 949 lira fazladır. 

Bu mukayese eski iktidarın en son ve en bü
yük bütçesi olan 1950 yılı bütçesindeki tahsisat-
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la yapıldığı takdirde fazlalığın 2 589 663 49.1 li
raya, fazlalık nispetinin de % 166,6 ya baliğ ol
duğu görülür. 

Umumi muvazeneye dâhil daireler için iste
nen tahsisat (4 006 672 859) lira olup* bunun 
850 461 816 lirası mülhak bütçelere Hazine ta
rafından yapılacak yardımlara taallûk etmek
tedir. 

Katma bütçeli idareler için istenen tahsisat 
yekûnu 988 144 738 liradır. Bunun arz ettiğim 
Hazine yardımından bakiye kalan 137 682 922 li
rası idarelerin kendi gelirleri ile karşılanacak
tır. 

Umumi ve mülhak bütçeler bir arada, 1957 
yılı için istenen tahsisatın % 68,4 nispetinde 
2 835 399 618 lirası cari masraflara, % 31,6 nis- , 
petînde 1 308 956-163 lirası da yatırımlara ait 
bulunmaktadır. 

Cari masraflardaki artış 1956.ya nazaran % 
15,3, 1950 ye nazaran da % 122,3 nispetleri ile 
ifade olunabilir. 

s Yatırımlara gelince, bu sahada 1950 den be
ri gösterilen gayretlerin büyüklüğünü evvelce 
arz etmiştim. Şimdiye kadar alman ve alınmak
ta olan neticeleri de biraz sonra izah edeceğim. 

Bu derece büyük bir hamlenin genel ve 
katma bütçeli idarelere ait yatının tahsisatların
da da geniş yükselmeleri gerektireceği tabiî idi. 
Nitekim, 1956 yılı yatırım tahsisatının evvelki 
devrelerle kabili kıyas olmıyacak derecede yük
sek bulunmasına rağmen-1957 bütçesi ile isteni
len tahsisat bunun da % 32,9 nispetinde, fevkin
de olmuştur. 

Aynı tahsisatı 1950 ile mukayese edersek faz
lalık miktarının 1 milyar 24 milyon 898 bin 228 
lira, fazlalık nispetinin de % 369 olduğunu gö
rürüz. 

İktidarımızın ilk bütçelerinin tanzim edildi
ği 1951 yılından 1957 yılma gelinceye kadar ge
cen 6 yıl zarfında .yalnız umumi ve mülhak büt
çelerden iktisadi kalkınma, sağlık, maarif, mil
lî müdafaa ve umumi idare sahalanna, statüleri 
son yıllarda değiştirilen Devlet Demiryolları, De
nizyolları , Devlet Havayolları ve PTT idarele
ri haricolmak üzere yapılan yatırımların tutarı
nın 3 milyar 775 milyon lirayı aşmış, bulundu
ğunu ve bu rakamın, eski iktidann son 6 yılı 
içinde aynı sahalara yapılan yatırımlardan % 
251 nispetinde, 2 milyar 700 küsur milyon lira 
bir fazlalığa tekabül ettiğini kaydedersek bu 
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mevzua verdiğimiz ehemmiyetin derecesi daha 
iyi anlaşılır. 

Memleketimizin, baştan başa imarı dâvasını 
en kısa bir zaman içerisinde halletmek, ekonomi
mizi ve âmme hizmetlerini matlübolan inkişaf se
viyesine ulaştıracak tesisleri bir an önce ikmal et
mek gayesiyle bu yıl da 1 milyar 308 milyon 956 
bin .163 lira gibi bütçenin % 31,6 sına tekabül 
eden bir yatırım tahsisatı teklifi ile geldiğimizi" 
• bir kere daha tekrar etmekten haz duyuyorum. 

Yatırımlarda kaydolunan artışlar, müspet 
neticelerini yalnız bu tahsislerin matuf bulun
duğu çeşitli faaliyet sahalarînda göstermekle 
kalmamış, gelirlerimizin artmasını ve binne-
tiee âmme hizmetlerine ve yatınmlara daha bü
yük paralar ayırma imkânlarının sağlanmasını 
mııeibolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
1957 bütçeleri hakkındaki bu umumi mâru

zâtımdan sonra şimdi müsaadenizle, bu bütçe
lerin büyük hizmet grupları yani millî müda
faa, sağlık, maarif, iktisadi kalkınma, sosyal 
güvenlik, borç ödeme ve umumi idare mevzu
ları itibariyle tahliline geçeceğim. 

Millî müdafaa hizmetleri : 
Millî müdafaa hizmetleri grupu için bu yıl 

teklif olunan tahsisat, geçen senekinden 180 
milyon 730 bin 93 lira fazlasiyle 1 milyar 53 
milyon 875 bin 45 liradır ki, 1950 yılma naza
ran % 102,3 nispetinde bir artış ifade eder. 
Bu meblâğın 68 milyon 149 bin 501 lirası mü
dafaa hizmetlerinin icabettirdiği yatırımlara, 
985 milyon 725 bin 544 lirasında silâhlı kuvvet
lerimizin günün şartlarına ve mensup bulun
duğumuz NATO standartlarına uygun bir sevi
yede idamesine matuf cari masraflara ayrılmış 
bulunmaktadır. Bu suretle 1957 de millî müda
faa hizmetleri için istenen tahsisat umumi ve 
mülhak bütçe yekûnunun % 25,4 üne baliğ ol
maktadır. 

Masraf bütçelerimiz daha yakından tetkik 
edildiği takdirde, millî müdafaa gayretlerimi
zin istihdaf ettiği gayelerin tahakkuk ettiril
mesi için ayrılan tahsisatın, arz ettiğim 1 mil
yar 53 milyon 875 bin 45 liradan da ibaret ol
madığı görülür. Filhakika, müdafaa gücümü
zün takviye ve tarsini için inşa ve tesisi tercih « 
veya tacil edilmiş olan karayollan, demiryol
ları, limanlar, fabrikalar gibi yatırımların ge-
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rektirdiği tahsisat 380 ilâ 400 milyon liraya ba- j 

•liğ olmaktadır. 
Hakikatte bütçelerimizden millî müdafâa 

hizmetleri için yapılan fedakârlık bundan da 
ibaret değildir-. Çeşitli kanunlarımızla bu hiz
metler için kabul edilmiş vergi muafiyetleri ve 
kâr mahrumiyetlerini de en az 150 milyon li
ra olarak hesaba katmak lâzımdır ki, böylece 
bütçelerimizden millî müdafaa hizmetleri için 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle tahsis edi-

Idh mebaliğin 1 milyar 600 milyon lirayı aş
makta olduğu anlaşılır. 

Bu 1 milyar 600 milyonu aşan tahsisler ya
nında, para olarak ifadesi yarım milyarı geçen 
Amerikan askerî malzeme yardımı ile karşılık 
paralardan temin olunacak mebaliğe ve niha- ^ 
yet NATO müşterek enfrastürüktür progra
mından memleketimizde yapılan ve yapılacak 
olan tesislerin müdafaa kudretimizin yükselme
sindeki ehemmiyetine de işaret etmek isterim. 

Bu bahis üzerinde sözlerime son vermeden 
önce, bütün sınıfları ile Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin günün şartlarına ve ölçülerine göre en 

_ ileri bir seviyede bulundurulması yolunda dost 
ve müttefikimiz Birleşik Amerika Devletleri 
ile, Kanada'nm gösterdikleri anlayış ve yardı
ma yüksek huzurunuzda teşekkürü borç biliriz. 

Kahramanlığını ve fedakârlığını her vesile 
ile göstermekten bir an fariğ olmamış bulunan 
büyük ve şanlı Türk Ordusunun, cihan sul
hunu muhafaza yolunda kendisine terettübede-
eek vazifeleri lâyıkiyle başarabilecek üstün bir 
seviyede ve tekniğin son imkânları ile müceh
hez olarak daima lıizmete amade bulundurulma
sı hususunda hükümetlerinizin gayreti, şüphe 
yok ki devam edecek ve bu mevzuda hiçbir fe
dakârlıktan kaçınılmayacaktır. (Alkışlar) 

Sağlık hizmetleri ; 
İktidarı devir aldığımız günden itibaren halkı- ' 

mızın sağlığı mıevzuutna ne kadar büyük önem 
verdiğimiz yüksek malûmunuzdur. 

Nitekim, 1950 dıe sağjhk işleri için bütçelere 
m&rm tahsisat 60 milyon 980 bin 329 liradan 
ibaret iken * 1956 da bu miktar 164 milyon 91 bin N 

779 liraya ve nihayet 1957 de 1950 ye nazaran 
^^220,6 bir artışla 195 milyon 510 bin -29 lira-
^a~^ulSBfeltilmiş bulunmaktadır. 

1950 den bu yama geçen 6 yıl zarfında sag-
lik hissetleri sahasındaki tahsislerimizin tuta-

1957 .0 : 1 
rı 714 milyon 908 bin 272 lirayı bulmuştur. Bu
nun % 14,4 ünü ifade eden 102 milyon 922 bin 
913 lirası hastane ve sağlık merkezi gibi tesisle
re matuf yatırımlara, 611 milyon 985 bin 359 
lirası i&e halkın umumi sağlığının, verem, sıtma, 
trahom, frengi gibi çeşitli hastalıklarla mücade
le mevzularının gerektirdiği cari masraflara ay
rılmıştır. 

Bu geniş tahsislerle başarılan işlerde, tesis, 
bakım ve mücadele olarak bittabi bu nispette 
şümullü ve müessir olmuştur. Filvaki, umumi 
sağlık müesseseleri arasında 1950 yılında sayısı 
16 dan ibaret bulunan sağlık merkezleri (inşa 
halinde olanlar da dâhil) 280 e, hastane sayını 
39 dan 121 e, doğum ve çocuk bakım evi adedi 
16 dan 26 ya, verem hastane ve paviyontLarı sa
yısı 7 den 89 a yüksehniştîr. 

1950 yılında Devlet hastanelerinde, doğum ve 
çocuk bakım evlerinde, belediye ve İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait hastanelerle verem hastane
lerinde mevcut yatak sayısı .yekûnu 11 bin 484 
den ibaret iken 1956 Eylülünde 3 misline, yani 
33 bin 714 e yükselmiştir ki, bu miktar inşa ve 
proje halindeki müessese ve hastaneler de imza-! 
ra alındığı takdirde kısa bir zamanda 44 binin 
üstüne çıkmış olacaktır. 

Aynı inkişaf seyri, tedavi gören vatandaş sa
yısında da görülmektedir. Umumi sağlık mües
seselerinde yatarak tedavi görenlerin sayısı 1950 
de 977 bin 757 iken, 1956 da 2 milyon 604 bin 
710 a çıkmıştır. Yatarak tedavi gören veremli 
sayısı 1950 yılında 12 bin 784 iken 1956 da 26 
bin 802 ye, ayakta tedavi görenlerin sayısı da 
122 bin 18 den 291 bin 763 e yükselmiştir. Aded-
leri 7 den 46 ya yükselen verem dispanserlerin
de muayene ve tedavi edilenler bu rakamlardan 
haricolup bunların sayısı da 75 bin 241 den 168 
bin 744 e çıkmış bulunmaktadır. 

Halkımızın sağlığını tehdideden sıtma, tra
hom ve frengi gibi neticeleri vahîm hastalıklar
la mücadelede de büyük başarılar kaydedildiği
ne işaret etmek isterim. 

Filhakika, 34 bölgede, 51 vilâyet, 336 kaza 
ve 12 bin 812 kpyü şümulü sahasına alan sıtma 
mücadelesi için 1957 bütçesi ile 6 milyon 350 bin 
lira teklif olunmaktadır M, bu miktar, 1950 de
kinden 2 milyon '850 bin lira fazladır. Bu saha
daki faaliyetlerimiz neticesini, sıtmalı nispetinin 
azalmasmda göstermiş ve 1950 de % 7,1 olan bu 
nispet, 1956 da % 0,6 ya düşmüştür. 
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Daha ziyade Cenup vilâyetlerimizde görülen 

trahom hastalığı ile mücadeleye trahom hastane 
ve dispanserleri ve tedavi evleri sayısının artırıl
ması ile hız verilmiş ve böylece 1950 de tarama
ya tâbi tutulan nüfusun % 33 ü bu hastalığa 
musap iken bu nispet halen % 17,3 e düşmüştür. 

Maarif hizmetleri : 
Muasır medeniyet âlemi içinde lâyık olduğu

muz mevkii bir an evvel atmak ve millî harsımızı 
dünya ilim ve sanat hareketlerinin kaynakların
dan biri haline getirmek üzere maarif mevzuun
da sarfettiğimiz gayretler malûmunuzdur. 

1951 - 1956 devresinde bütçelerimizden maa
rif hizmetleri için ayrılan tahsisat ceman 1 mil
yar 946 milyon lirayı bulmuştur. Buna mukabil 
eski iktidarın son 6 yıllık bütçeleri ile maarif 
hizmetlerine ayrılan tahsisat yekûnu sadece 850 
milyon liradan ibaret idi. 

1057 bütçeleri ile maarif hizmetleri için iste
nen tahsisat 482 milyon 633 bin 400 lirası câri 
masraflara, 104 milyon 395 bin 238 lirası da ya
tırımlara matuf olmak üzere ceman 587 milyon 
2>8 bin 698 liradır. Bu rakam 1950 ye nazaran 
% 197,8 nispetinde 389 milyon 961 bin 693 lira, 
1956 ya nazaran ise % 17,1 nispetinde 86 milyon 
86 bin 947 lira fazladır. Bu tahsislerin ne de
recelere kadar müessir olduğu ve daha şimdiden 
ne derecelere kadar müspet neticeler verdiği de 
şu rakamlardan kolayca anlaşılabilir.' 

İlköğretim sahasında, 1950 yılında 12 bin 
511 den ibaret bulunan okul sayın 1956 da 19 
bin ,122 ye, öğretmen sayısı 27 bin 144 den 44 bin 
965 e, öğretmen okulu sayısı 8 den 42 ye, bu okul
lardaki öğretmen sayısı 95 den 929 a, öğrenci sa
yısı da 1 826 den 18 bine yükselmiştir. 

Her köyü, en yakm bir âtide, tam devreli bi
rer ilkokula kavuşturmak hedefimizdir. Bu mak
satladır ki köy okulları yapımı- için Maarif büt
çesine konulan tahsisat yıldan yıla artırılmış ve 
1955-1956 yıllarında 20 milyon liraya çıkarılmıştır. 
Bu yıl ise 1956 tahsisatından 18 milyon lira fazla 
olarak 38 milyon lira teklif edilmektedir. Bunun 
yanında halkımızın teşkil ettiği ve sayıları 251 i 
bulan ilkokul yaptırma derneklerinin faaliyetle
rini teşvik ve teshil için 1967 bütçesi ile 1 milyon 
183 bin 386 lira bir yardım derpiş olunmuştur. 

Ortaöğretim sahasında da aynı mesut inkişaf 
müşahede edilmektedir. 1950 de 343 ten ibaret 
olan.ortaokul sayısı 1956 da 536 ya, lise sayısı 59 
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dan 90 a yükselmiş ve bu okullardaki öğrenci sa
yısı iki tarih arasında bir mislinden fazla artarak 
76 bin 932 den 157 bin 233 e çıkmıştır. 

Bu ortaöğretim müesseselerine ilâveten öğre
tim düi Türkçe, ingilizce olan ve büyük bir ihti
yaca cevap vereceğinden şüphe bulunmıyan 6 ko
lejin 1955 ve 1956 yıllarında faaliyete geçmiş 
olduklarına ve henüz ilk sınıflarının açılmış ol
masına rağmen bu okullara halen 707 öğrencinin 
devam ettiğine işaret etmek isterim. 

İktisadi kalkınma hamlesi içerisinde teknik 
elemanın mühim mevkiini takdir eden iktidarımız 
tarafından, teknik Öğretim sahasında alman ted
birler sayesinde, 1950 ile 1956 arasında erkek 
sanat enstitüleri ve orta sanat okulları sayısı 
64 ten 80 e kız sanat enstitüleri ve akşam sa
nat okulları sayısı 143 ten 212' ye, bu mektepler-
deki öğrenci sayısı da 61 bin 106 dan 77 bin 534 e 
yükselmiştir. İstihsal faaliyetine katılan ve ka
tılacak olan halkımızın meslekleri ile ilgili teknik 
bilgilerle teçhiz etmek, okuma, yazma bilmiyenle-
rin bu noksanlarını gidermek maksadiyle açılan 
kursların sayısı 1960 nin 270 ine mukabil 1956 da 
828 e, ve bu kurslara iştirak edenlerin sayısı da 
13 bin 639 dan 22 bin 56 ya çıkmıştır. 

Yüksek öğretime gelince : 
Demokrat Parti iktidarının yüksek öğreti

me eskisi ile kıyaslanamıyacak derecede bü
yük ehemmiyet vermiş olduğu bir hakikattir. 
Bunun bariz delillerini, bir taraftan üniversi
telerimiz ve yüksek okullarımız için teklif olu
nan tahsisat ve yardımların artışında, diğer ta
raftan da yeni üniversitelerin tesisi gayretle-

" rinde görmek mümkündür. Ankara, İstanbul 
üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
için 1950 de verilen tahsisat 25 milyon lira 
iken bu miktar % 176 bir artışla 1956 da 69 
milyon liraya çıkarılmış, ve 1957 iç%ı ise 72 
milyon liralık bir teklifle huzurunuza gelinmiş
tir. 

İzmir'de Ege Üniversitesinin, Ziraat ve Tıp, 
fakülteleri ile, geçen ders yılından itibaren, 
çalışmaya başladığı malûmunuzdur. 

Doğu illerimizde kurulması kararlaştırılan 
ve bu suretle bu bölgenin büyük bir ihtiyacına 
cevap teşkil. edecek olan Atatürk Üniversitesi 
ve merkezi Trabzon'da olmak üzere kurulacak 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1958 de ted
risata başlamak üzere hazırlıklarının ilerlemek
te olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim, 
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Bu yeni üniversiteler için 1957 bütçesi ile 

teklif olunan tahsisat 6 milyon 950 bin liraya 
baliğ olmaktadır. 

Yüksek teknik bilgilerle mücehhez olarak 
memleketimizin iktisadi kalkınma hareketine 
katılmak iştiyakında olan gençlerimize imkân
lar hazırlıyacağmı umduğumuz ve milletlerara
sı bir irfan merkezi haline geleceğine inandığı
mız Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin tesisi
ne bir adım olmak üzere birkaç ay önce mima
ri ve şehircilik plânlama fakülteleri ile çalış
malarına başlamış bulunan Ankara Yüksek tek
noloji enstitüsünün ehemmiyetine de burada 
işaret etmek isterim. 

Yüksek öğretim sahasındaki izahatıma son 
vermeden önce 1950 de 27 bin 475 olan üniver
site öğrencileri sayısının 1956 - 1957 ders yılın
c a 41 bin 1 e, ve 1 952 olan öğretim üyesi sa
yısının da 2 bin 453 e yükseldiğini arz etmek 
isterim. 

İktisadi kalkınma : 
Muhterem arkadaşlar; endüstri, madencilik, 

enerji, ziraat, münakalât ve nafıa gibi, bizzati-
hi memleketin iktisadi potansiyelini artıracak 
sahalara 1951 den itibaren bütçelerimizden bü
yük yekûnlara varan tahsisler yapılmıştır. Fil
vaki 1951 - 1956 yılları arasında bu mevzulara 
yalnız umumi ve mülhak bütçelerden tefrik et
tiğimiz tahsisat 3 milyar 766 milyon 26 bin 795 
liradır. 1957 bütçeleri ile iktisadi kalkınma iş
leri için 1 milyar 318 milyon 504 bin 982 lira 
tahsisat istenmektedir. Bunun 1 milyar 103 mil
yon 497 bin 75 lirası karayolları, su ve elek
trifikasyon işleri, limanlar,- demiryolları gibi 
büyük nafıa işlerine matuf bulunmakta ve 1950 
ye nazaran % 360,6 nispetinde 863 milyon 907 
bin 665^.ira, 1956 ya nazaran ise % 33,1 nis
petinde 274 milyon 631 bin 266 lira bir fazlalık 
ifade etmektedir. 

Bu tahsislerin memleket ekonomisi üzerinde 
gayrisâfi millî hâsılanın artması, halkımızın ha
yat standardının yükselmesi ve muazzam keli-
mesiyle. tavsife lâyık kalkınma eserlerinin şi
malden Cenuba, Şarktan Garba bütün bir va
tan sathında vücut bulması bakımlarından ne 
kadar faydalı ve müessir bulunduğunu arza ih-
tiyacolmasa gerektir. 

Bir kuruluş ve iktisadi bütünlük dâvası ola
rak milletçe benimsediğimiz bu. kalkınma hare-
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ketinin daJha Ibugünkü .merhalesinde istihsal et
tiğimiz müspet neticelerini çeşitli sektörler iti
bariyle ve bütçeler haricindeki envestısmanlara 
da temas etmek suretiyle Ibiraz sonra arz ede
ceğim. Ancak 'bu suretledir 'ki memleket çapın
da başarılan işlere toplu olaralk nüfuz etmek 
mümkün olabilecektir. 

* 
Sosyal güvenlik hizmetlerine geçiyorum : 
Bu masraflar, mesailerini âmme sektörünün 

çeşitli hizmet 'sahalarına vakfetmiş olan memur
larımızın, hizmetli- ve işçilerimizin istikbal endi
şelerinden berî olarak, verimli bir çalışma ik
limi içerisinde bulunmalarını ve huzuru kalble 
işlerine devamlarını temin etmektedir. 

Emekli aylıkları, ikramiyeleri, kesenekleri, 
doğum ve ölüm yardımları ve çocuk zamları gi
bi sosyal güvenlik masrafları için 1957 (bütçeleri 
ile derpiş olunan tahsisatın (264 milyon 897 bin 
565) liraya baliğ olduğuna ve lbu,nun 1950 ra
kamından % 86,5 nispetinde 114 milyon 554 bin 
931 lira ve 1956 rakamından ise % 4,9 nispetin
de 11 milyon 705 min 171 lira 'bir fazlalığa te-
kalbül ettiğine ehemmiyetle işaret etmek iste
rim. 

Mevzu ile alâkalı olması bakımından bura
da ^bilhassa son yıllarda önemle ele alınan ve 
muvaffâkiyetle yürütülen iskân işleri üzerinde 
de durmak isterim. 

İktidarı devraldığımız tarihi takiben mem
leketimize gelen 38 'bin 311 göçmen ailesi için 
yurdun muhtelif bölgelerinde koy ve şehirlerde 
inşa ettirilen 34 bin 942 ev, bunların iskânına 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. G-öçmenlerden 
çiftçi oldukları anlaşılan 22 bin 408 aileye 1 mil
yon 199 ibin 376 dönüm toprak dağıtılmış diğer
lerinin de, çeşitli sanat ve mesleklerde çalışma
ları temin olunmuştur. 

Diğer taraftan, topra'k kaymaları, sel bas
kınları gibi tabiî âfetler yüzünden evleri yıkı
lan köylerin 'başka mahallerde yeniden kurul
ması gibi mühim bir iç iskân mevzuu da ilk de
fa olarak 1950 yi takibeden yıllarda ele alınmış 
ve bu suretledir ki 100 köyde 5 bin 193 evin 
akar mahallere nakli temin edilmiştir. Ayrıca 
270 köyde 3 İbin 500 evin daha*müsait yerlere 
nakli işi de önümüzdeki birkaç sene içerisinde 
itmam edilmiş olacaktır. 

Devlet (borçları : 
Devlet 'borçları hakkında mufassal izahatı 

ibiraz önce arz etmiştim. Bütçelerin hizmet 
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grupları itibariyle tahlilini yaparken, millî mü
dafaa tahsisleri içerisinde mütalâa olunan 8 
milyon 400 bin liralık askerî teslihat kredisi 
hariç, 1957 yılında iç ve dış borçlarımızın itfa
sı için tahsisi derpiş olunan paranın 1956 dakine 
nazaran 19 milyon 663 bin 884 lira fazlası ile 
157 milyon 244 bin 552 lira 'olduğuna da bura
da işaretle iktifa edeceğim. 

Umumi idare giderleri : 
Buraya kadar tahlilini yapmış olduğumuz 

hizmet grupları dışında kalan adalet, tapu, dâ
hiliye, hariciye, maliye ve emniyet gibi hiz
metlerin istilzam ettirdiği masrafları, umumi 
idare giderleri olarak müalâa eemekteyiz. Bu 
hizmetler için 1957 bütçeleri ile ceman 585 
milyon 294 bin 910 lira teklif edilmektedir. Bu 
miktar, 1950 tahsisatından 362 milyon 75 bin 964 
lira ve 1956 dakinden 44 milyon 775 bin 869 li
ra fazladır. 

Çeşitli faaliyet sahalarındaki inkişafa mu
vazi olarak umumi idare giderlerindeki artışı 
tabii karşılamak icabeder, filvaki iktidarımız, 
dünden bugüne sahası genişleyen âmme hiz
metlerinin yüksek seviyede ve halkımıza en 
faydalı şekilde ifasını temin maksadiyle lü
zumlu tşkilâtm kemiyet ve keyfiyetçe tatmin
kâr olarak ihdas, tevsi ve ıslâhından asla ka
çınmamış ve bu yolda gereken tahsislerde bu
lunmuştur. 

Gelir bütçesi : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de 1957 gelir bütçesinin tahliline 

geçiyorum : Her şeyden önce, 1957 yılı tahmin
lerinin eski yıllarda olduğu gibi realist ve 
objektif esaslara istinaden isabetli bir şekilde 
tesbitine bilhassa dikkat ve itina gösterildiği
ne işaret etmek isterim. 

1957 yılı bütçesi gelir rakamlarının 4 006 
672 859 lira olarak tahmin-edildiği yüksek ma
lûmlarıdır. Bu miktar 1956 yılma ait gelir tah
mininden % 20,5 nispetinde 681 698 707 lira 
fazla bulunmaktadır. 

Devlet varidatında görülen bu muntazam 
ve süratli artışda, istihsalde, ticaret ve iş hac
mi nda elde edilen gelişmenin yanında vergi 
sistemimizin, yapılan çeşitli ıslâhat neticesin
de, konjonktürü ve millî geliri yakından ta-
kibedebilir bir hale getirilmiş olmasının bü-
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yük rolü bulunduğuna da işaret etmek yerin
de olur. 

Gelir Vergisine ait rakamlar bu hususu ka
tı bir şekilde teyidetmektedir. Filhakika 1952 
yılında Gelir Vergisi tahsilatı 299 milyon li
ra olduğu halde 1953'de % 31 nispetinde ar
tarak 394 milyon liraya ve 1954 yılında ise 
% 33 nispetinde bir artışla 527 milyon liraya 
yükselmiştir. 1955 yılında 656 milyon lirayı 
bulan Gelir Vergisi tahsilatının, içinde bulun
duğumuz yılın sonuna kadar 840 milyon lirayı 
geçeceği anlaşılmış ve 1957 malî yılında ise 960 
milyon lirayı bulabileceği tahmin edilmiştir. 

Gelir Vergisi, bu muntazam ve devamlı ge
lişme sayesinde varidat, bütçesi içindeki müs
tesna mevkiini 1951 yılından beri muhafaza 
edegelmektedir. Gerçekten, Gelir Vergisinin va
ridat bütçesi yekûnu içindeki hissesi 1951 yı
lında % 15 olduğu halde, 1952,de bu» nispet 
% 18 e, 1953 de % 20'ye, 1954 de % 24'e, 1955 
yılında ise % 25'e yükselmiştir. Bu verginin 
1,957 yılı tahmini olan 960 milyon lira ise ge
lir bütçesi muhammenatı yekûnunun % 23, 
96 sına tekabül etmektedir. 

1950 yılından beri yapılan çeşitli vergi ıslah 
ameliyeleri neticesinde, bir taraftan artan Dev
let masraflarını daha geniş ölçüde karşılıyacak 
verimli bir vergi sistemi kurulmasına çalışılır
ken diğer taraftan da Vasıtalı ve Vasıtasız ver
gilerimiz arasında memleket şartlarına uygun 
bir nispetin temin ve muhafazasına itina edildi
ği malûmdur. 

Bu gayretler neticesinde, 1951 yılında vergi 
hâsılasının % 27,9 unu teşkil eden Vasıtasız 
Vergiler, 1952 de % 28,4 e, 1953 te % 31,7 e, 
1954 te % 35,4 e ve neticesi alınmış son yıl 
olan 1955 te ise % 36,3 e yükselmiş bulunmak
tadır. , 

1951 yılında 849 milyon lira olan Vasıtalı 
Vergiler hâsılasının 1955 te 1 milyar 436 milyo
na, 1957 bütçe teklifinde ise 1 milyar 906 mil
yon liraya yükseldiği göz önünde tutulunca, 
Vasıtasız Vergiler nispetindeki artışın ehemmi
yeti daha iyi anlaşılır. 

Vergi ttıasılatmdaki bu muntazam gelişmede, 
sanat ve ticaret hayatına yeniden atılan şahıs
larla kurumların sayısındaki devamlı artışın bü
yük hissesi bulunduğu aşikârdır. Hakikaten, 
yıllık beyanname veren Gelir Vergisi mükellef
lerinin sayısı 1951 de 53 661 den ibaret olduğu 
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halde bu miktar 1952 de 61 391 e, 1953 te 
72 318 e, 1954 te 83 119 a, 1955 de ise 103 638 e , 
yükselmiştir. 

Kurumlar Vergisinin mükellef adedi de, 1951 
de 1 651 iken mütaakıp yıllarda sırasiyle 1 792 
ye, 1957 de 2 214 e yükselmiş bulunmaktdır. 

Memnuniyeti mucibolan diğer bir cihet de, 
âmme sektörüne dâhil müesseseler tarafından 
girişilen geniş Ölçüdeki yatırımlar ve ıslah hare
ketlerine rağmen hususi sektörün istihsal ve 
imal ttıacmı yekûnundaki hissesinin her yıl 
muntazaman artmakta olmasıdır. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile vergi ka
nunlarımızın modern esaslara ve memleket 
şartlarına uygun hale getirilmesi maksadiyle 
1950 yılından beri vergi sahasında mühim ıslah 
ameliyeleri yapılmıştır. 

• Bilindiği üzere, 1940 yılından beri tatbik 
edilmekte olan Muamele Vergisi Kanunu, ihda
sı tarihinden beri bilhassa sanayicilerimizin ar
tan bir şekilde şikâyetlerini mucibolmakta idi. 

Bu kanunun muharrik kuvvet ve işçi sayısı 
bakımından vaz'ettiği muafiyet hükümleri, sa
nayi müesseselerimizin küçük cüzüler halinde 
kurulmasına veya o şekilde parçalanmasına se
bebiyet vermiş ve bu küçük üniteler emsali bü
yük sınai müesseseler aleyhine yıkıcı bir reka
bet gücü kazanmışlardır. Bu suretle memleket 
sanayii, muvazeneli bir.kuruluş ve gelişme şar
tından mahrum kalmış ve büyük işletmelerin 
ekonomik faydalarından tam mânasiyle müste
fit olamamıştır. 

Muamele Vergisinin memleket sanayii bakı
mından arz ettiği bu büyük mahzurlar üzerinde 
dikkat' ve hassasiyetle durulmuş ve uzun bir 
çalışmadan sonra hazırlanarak yüksek tasvibi
nize iktiran eden bir kanunla bu vergi ilga edil
miştir. 1957 malî yılı başlangıcından itibaren 
sanayiimiz senelerdir hasretini çektiği müsait 
çalışma şartlarına kavuşaeak ve mesut bir ge
lişme devresine girmiş olacaktır. 

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunumuzla tâ
yin edilmiş olan şartlar dâhilinde sabit ve sey
yar küçük sanat ve ticaret erbabı tarafından 
ödenen Esnaf Vergisi 6582 sayılı Kanunla ilga 
edilmiştir. . 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan bu tadilât 
neticesinde, muayyen hadlerin fevkinde iş ya-
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pan bâzı sanat ve ticaret erbabının Gelir Vergi
sine tâbi olarak yeniden defter tutmaları icabe-
diyordu. Bilâttıara Yüksek Heyetinizce kabul 
buyurulan 6838 sayılı Kanunla iş hacmi ve ben
zeri ölçülerde yükseltmeler yapılmak suretiyle 
defter tutma mükellefiyeti dar bir sahaya inhi
sar ettirilmiştir. 

Gayrimenkullere ait Veraset ve İntikal Vergi
sinin câri değer yerine, buna nazaran çok düşük 
bulunan tahrir kıymeti veya iradı üzerinden he
saplanması clolayısiyle vergi hasılatı bir gelişme 
göstermemiş ve tatbikatta bâzı aksaklıklar olagel
miştir. Bu mahzurları önlemek için Vergi Usul 
Kanununun 279 ncu maddesinin değiştirilmesine 
lüzum görülmüş ve hazırlanan tasarı ilgili encü-
menlerce de tetkik edilerek yüksek tasviplerinize 
arz olunmuştur. Sözü geçen tasan kanunlaşanca, 
vergi adaleti daha iyi bir şekilde sağlanmış ve 
bu varginin verimi artmış olacaktır. 

1- Mart 1958 tarihinde tatbiki kabul buyuru
lan bir kanunla, 100 0O0 liraya kadar olan safi 
gelirlerin vergi nispeti aynen muhafaza edilmek 
üzere, 300 000 liranın üstündeki kazanç ve irat
lara tatbik edilen Gelir Vergisi nispetinin % 35 
ten % 50 ye çıkarıldığı ve buna muvazi olarak 
geçim indirimi miktarının da % 50 nispetinde 
yükseltilmiş olduğu malûmlarıdır. 

Bu kanunun tatbikine ba§lanmasiyle vergide 
içtimai adalet tesisi hedefine daha fazla yaklaşıl
mış, verginin randımanı da yükseltilmiş olacaktır. 

Hükümetçe hazırlanan ve 1957 yılı gelir büt
çesiyle ilgili bulunan yeni tasarılara gelince, bun
lar sırasiyle : 

1. Adlarına hususi otomobil kayıtlı olan şa
hıslardan bir miktar vergi alınmasına, 

2. 1928 tarihinde yürürlüğe giren ve tarife 
nispetleri o günkü şartlara göre tesbit edilen 
Damga Resmi Kanununda mevcut nispetlerden 
bir kısmına muayyen miktarlarda zam yapıl
masına, 

3. Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizlerin 
türk parası tutarları üzerinden alınacak Hazine 
hissesine, 
taallûk etmektedir. ' . 

İlgili meclis komisyonlarının ince tetkiklerin
den geçerek yüksek tasviplerinize arz edilen bu 
tasarılar,. 

Büyük kalkınma gayretlerimize ve millî aa-
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vunma hazmetlerine ayırdığımız muazzam tahsi
satın ve demokratik rejimimizin inkişafı ile mü-
terafik olarak artan âmme hizmetlerinin bir kıs
mının karşılığını sağlamak maksadiyle hazırlan
mış bulunmakta ve vatandaşı sıkmıyacak şekilde 
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seçilen en uygun kaynaşlarla gelirlerimizi tak
viye etmektedir. 

REÎS — Efendim, istirahat etmek için İni
kada 20 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma saati : 16,45 

KÂTİPLER 

Î K İ N C Î CELSE 
Açılma saati : 17,10 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 

Muslih "Görentaş (Van), Attilâ Konuk (Antalya) 

REÎS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum. Bütçe lâyihasının müzakeresine devam 
ediyoruz. Maliye Vekili, bütçenin takdimine 
mütaaîlik sözlerine devam edecektir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — İktisadi kalkınma faaliyetleri : 

İktidara geldiğimiz tarihten itibaren mem
leketin bütün imkân ve kaynaklarını realist ve 
yeni bir zihniyetle harekete getirmek üzere ta-̂ , 
kibine başladığımız yapıcı ve dinamik iktisadi 
ve malî politika başlıca şu istikametlere tevcih 
edilmiştir : 

1. Karayolları, limanlar, barajlar, elektrik 
santralleri, silolar gibi bir millet iktisadiyatı
nın gelişmesinde, temel yapıyı teşkil eden bü
yük ana tesislerin kurulması, 

2. Şeker, mensucat, çimento gibi büyük 
kütleleri ilgilendiren veya inşaat ve imar faa
liyetlerinde birinci derecede rolü olan madde
lerin, kurulan yeni tesisler sayesinde ithal mev
zuu olmaktan çıkarılması ve tasarruf olunacak 
dış tediye imkânlarının diğer sahalardaki ci-
hazlanmamıza tahsis edilebilmesi, 

3. Yerüstü ve yeraltı servetlerimizi kıy
metlendirecek tesis ve cihazların bir an evvel 
tamamlanması ve böylece bir taraftan istihsali
mizi çoğaltırken diğer taraftan ihracatımızı ar
tırmak suretiyle girişilen sermaye yatırımları
nın dış finansman bakımından daha büyük im
kânlara kavuşmasının temini, 

4. Millî teşebbüsün ve yabancı sermayenin 
muhtacolduğu iklimin yaratılması, geliştirilme
si ve devamlı surette teşvik edilmesi, 

Bu gayeleri teminen, hükümetlerinizce, es
ki iktidar zamanında uzun yıllar boyunca takib-
edilmjş bulunan dar ve tahditçi devletçilik po
litikasına bir nihayet verilmiş, buna mukabil 
memleketin tabiî ve zengin kaynaklarını hare
kete getirecek olan sermaye yatırımları ele alı
narak, vatandaşlarımızın muhtelif istihsal kol
larında yeni yeni teşebbüslere girişmelerini teş
vik ve himaye eden şart ve imkânlar hazırlan
mış, belli başlı ziraat mahsullerimizin istihsali
nin artırılmasını temin edecek isabetli bir fiyat 
politikası takibolunmuş ve bütün istihsal kol
larında ve bilhassa ziraat ve sanayi sahasında 
teşebbüs erbabının muhtacoldukları yatırım ve 
işletme kredileri büyük ölçüde artırılmış, dev
let bütçesinden yapılan ve her sene artan ya
tırımlar 1950 den önceki gidişin aksine olarak, 
verimli ve hayati olan sahalara tevcih olun
muştur. 

Eski iktidar zamanında bir türlü ele alın
mamış bulunan iyi vasıflı ekonomik yollar, 
büyük barajlar, termik ve hidroelektrik san
traller, geniş sulama tesisleri, modern cihaz
ları hâvi limanlar, ve silolar gibi memleketin ik
tisadi kalkınması ile doğrudan doğruya alâka
lı yatırımlara lâyık olduğu ehemmiyet verilmiş 
ve bu mevzuda malî, idari ve teknik bütün im
kânlar seferber edilmiştir. 

Bu gayretlerimiz bütçe rakamlarında açık 
ifadesini bulmaktadır. 

Filhakika, eski iktidar zamanında hazırlan
mış bulunan 1950 bütçesiyle iktisadi * kalkınma 
faaliyetleri için verilen tahsisat miktarı 239 
milyon 589 bin liradan ibaret bulunduğu hal-
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de 1957 bütçesi ile bıı faaliyetler içiri teklif 
olunan tahsisat 1 milyar 103 milyon 497 bin 
liraya yükseltilmek suretiyle % 360,6 nispetin
de bir artış kaydedilmiştir ki, bu artış yalnız 
bir rakam ve hedef olarak değil aynı zamanda 
memleketin yapıcılık sahasında ihraz ettiği tek
nik merhale olarak da inşirahla mütalâa edil
mesi lâzımgelen bir malî hâdisedir. (Bravo, ses
leri). ı:3? 

îktisadi kalkınmaya matuf yatırımlar bütçe 
rakamlarına nispet edildiği takdirde memnuni
yetle müşahede olunan bu inkişafın mânası da
ha iyi anlaşılır. 

Nitekim, 1950 yılında iktisadi kalkınmaya 
muhassas yatırım miktarı olan 239 milyon 589 
bin liranın aynı yıl umumi ve mülhak bütçeler 
toplamı bulunan 1 milyar 554 milyon 692 bin li
raya nispeti % 15 olduğu halde 1957 yılı bütçe 
teklifinde bu nispet % 27 ye yükselmiştir. 

İktisadi kalkınma faaliyetlerimizin ana hat
ları ile ilgili bu kısa maruzatımdan sonra zi
raat, enerji, sanayi, madencilik ve münakale 
sektörleri ile alâkalı yatırımlar ve alman neti
celer hakkında muhterem heyetinize malûmat 
arz etmek isterim. 

1. Ziraat sahasında yapılan yatırımlar : . 
İktidara geldiğimiz tarihten 'beri zirai istih

salin süratle artırılması maksadiyle çiftçilerimi
zin modern vasıta ve makinalarla teçhizi, zirai 
kredinin artırılması, toprak ve tohumluk tev
zii, teknik ziraat bilgilerinin yayılması, suni 
gülbre istimalinin teşviki, su işleri, bataklık ku
rutulması, mahsulün pazarlara kolayca naklinin 
temini gibi ziraatle ilgili bütün meseleler bü
yük ibir ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Bütçelerimizde ibu ma'ksatlar için ayrılan 
tahsisat miktarlarında her yıl kaydolunan de
vamlı artış, ziraat safhasındaki bu gayretlerimi
zin vüsat ve şümulü hakkında bir fikir vere
bilecek mahiyettedir. 

Nitekim, 1957 yılı 'bütçeleriyle ziraat işleri 
için teklif olunan tahsisat miktarı 531 milyon 
503 bin lira gibi büyük bir yekûna baliğ olmak
tadır. Umumi ve mülhak bütçelerde yer alan 
bu tahsisatın 149 milyon 495 'bin lirası cari 
masraflara, 382 milyon 8 bin lirası da îyatırım 
masraflarına taallûk etmekte olup 1950 yılı ile 
mukayese olunduğu takdirde cari masraflarda 
% 213,6 nispetinde 101 milyon 834 bin lira ve 
yatırımlarda ise % 696 nispetinde 334 milyon 
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21 (bin liralık bir artış kaydedilmiş olduğu gö
rülür. 

Bütçe rakamları üzerindeki bu kısa izahat
tan sonra tohumluk tevziatı, toprak dağıtımı, 
ziraat alet ve makinaları, su işleri, silolar ve so
ğuk hava depoları mevzuunda son senelerde 
kaydolunan ilerlemelere kısaca temas etmek is
terim. 

a) Tohumluk tevziatı : 
iktidara geldiğimiz tarihe takaddüm eden 

10 sene zarfında tevzi olunan Ibütün tohumluk 
hubulhat yekûnu sadece 270 bin tondan ibaret 
iken 1950 'den fau yana geçen 6 yıl zarfında bu 
miktar 840 bin tonu aşmış bulunmaktadır. 
OSoldan, bravo sesleri) 

Devlet Üretme çiftliklerince peşin para mu
kabilinde satılan miktarlar bu rakama dâhil de
ğildir. Bu teşkilât tarafından sadece 1955 - 1956 
devresinde selektörden g'eçirilmiş ve ilaçlanmış 
olarak çiftçiye tevzi edilen tohumluk miktarı 
91 bin 890 tonu bulmuştur. 

Pamuk tohumluğuna gelince, 1950 de 350 
tondan ibaret bulunan tevziat, 1951 de 2 bin, 
1952 de 5 bin, 1953 te 9 bin, 1954 te 10 bin ve 
nihayet 1955 te 12 bin tona yükselmiş, 1956 yı
lında ise bu miktar da aşılmış hulunmaktadır.; 

b) Toprak dağıtımı : 
Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üze

re, çiftçiyi topraklandırma faaliyetine 1945 yı
lında 4753 sayılı Kanunla haşlanmıştır. Kanu
nun meriyete girmesinden 1950 nrayısına kadar 
geqen devrede 320 köyde 20 208 çiftçi ailesine 
ancak 908 bin 860 dönüm toprak dağıtılabilmiş 
ve mera tahsisi ise hiç yapılmamış olmasına 
mulka'bil 1950 mayısından 1956 yılı sonuna ka
dar geçen 6,5 sene sarfında 2 797 köyde 252 bin 
71 çiftçi 'ailesine 12 milyon 915 bin 320 dönüm 
toprak dağıtılmış ve 7 milyon 358 bin 750 dö
nüm mera tahsisi yapılmıştır. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Böylece eski iktidar zamanında sadece bir 
propaganda vesilesi yapılan toprak dağıtma 
mevzuu bugün zirai politikamızın itina ile takib-
olunan ehemmiyetli bir unsuru olmuştur. 

c) Ziraat alet ve makinaları . 
İktidarımızın çiftçilerimizi modern alet ve 

makinalarla teçhiz etmek hususunda sarf ettiği 
gayretlerin rakamla ifadesi şöyledir : 

Traktör, pulluk, vanvey, mibzer, diskarov, 
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harman makinaları, biçer - döver gibi modern 
ziraat alet ve makinaları adedi 1950 de ceman 
21 bin 570 ten ibaret iken 1956 Ağustosunda 
144 bin 583 e yükselmiştir. Bu yekûn içerisin
de traktör adedi 1950 de 6 281 e karşı halen 

.41 bin 865 tir. 
ç) Su işleri : 
Nüfusumuzun büyük ekseriyetinin çiftçilik

le iştigal etmesine ve ziraat sektörünün millî 
ekonomimizde işgal ettiği ehemmiyetli mevki
in malûm bulunmasına rağmen, zirai istihsalin 
gelişmesinde mühim rolü bulunan su kuvvet
lerinin tanzimi ve bunların müstahsil gayelere 
tevcihi, su taşkınlarının en münbit ziraat mm-
takalarına iras> edegeldiği büyük zararların ön
lenmesi hususunda 1950 senesine kadar geç'en 
yıllarda gerekli tedbirlerin cesaretle ele alın
mamış olması ve hazırlanan bâzı projelerin de 
dağınık bir şekilde tatbik edilmesi yüzünden 
milyonlarca lira sarfına rağmen bir netice is
tihsal edilememesi bu hayati mevzuun da. ne 
dereceye kadar ihmal edildiğini ortaya koymak
tadır. 

Bu bakımdan diyebiliriz ki, su işleri mev
zuu ilk defa olarak iktidarımız zamanında lâyık 
olduğu ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Filhakika, 1950 yılında sulama işlerine büt
çeden ayrılan tahsisat 18,5 milyon lira gibi cü
zi bir miktardan ibaret iken bu tahsisat yıldan 
yıla artırılarak 1956 da 220 milyon liraya çı
karılmış ve 1957 bütçe teklifi ise 337 milyon 
lira olarak huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu vesile ile 1950 yılını takibeden 6 yıl zar
fında yalnız Devlet bütçesinden,su işlerine ve
rilen tahsisatın 651 milyon liranın fevkinde bu
lunduğunu bilhassa belirtmek isterim. 

1950 yılından bu yana Devlet su işlerine a 
S bu mevzuda girişilen taahhütlerin keşif bedeli 

1 milyar 282 milyon lirayı aşmakta olup bu 
program 1958 senesi sonuna kadar ikmal edile
cektir. 

Program tamamlandığı zaman yeniden 2 
milyon 940 bin dönüm arazinin sulanması, 1 mil
yon 600 bin dönüm arazinin taşkından korun
ması, 923 bin dönüm bataklığın kurutulması 
mümkün olacaktır. 

Köylerimizin içme suyu dâvasına gelince, 
eski iktidar zamanında bu mühim sağlık ve ha-
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yat mevzuuna lâyık olduğu ehemmiyetin veril
memiş olduğunu üzülerek kaydetmeye mecbu
rum. 

Hükümetlerimizce bu pek mühim, hayati ve 
muazzam dertlerin hallini mümkün kılmaya 

. kaadir faaliyet sahası için 6 yılda 110 milyon 
400 bin lira sarf edilmiş bulunmaktadır. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

1950 ye takaddüm eden 6 yıl zarfında bu 
mevzua sadeee 1 milyon 890 bin lira sarf edil
miş bulunduğunu söylersem aradaki muazzam 
zihniyet farkı kendiliğinden anlaşılmış olur. 
(Soldan, bravo sesleri) * 

d) Hububat muhafaza tesisleri : 
1950 senesinden itibaren zirai istihsalimizde 

müşahede. edileıî yükseliş, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin mubayaa, muhafaza, tevzi ve ihraç fa
aliyetlerini genişletmiş olduğu gibi, depolama ve 
silo tesislerine olan ihtiyacı da süratle artırmış
tır. 

Bu ihtiyacın gereği gibi karşılanabilmesi için 
iktidara geldiğimiz günden beri ele alınmış bu
lunan yatırım programının tatbikine itina ile 
devam olunmaktadır. 

Filhakika, 1950 yılından bu yana Ankara, 
Yerköy ve. Konya'daki siloların tevsileri ile 20 
bin tonluk İskenderun silosu da dâhil olmak üze
re 9 beton silo ikmal edilmiş ve memleketin muh
telif mahallerinde aynı maksatla 440 aded çelik 
hangar kurulmuştur. Bundan başka 34 bin ton
luk Haydarpaşa betonarme silosu da bu yıl için
de ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle, ev
velce mevcut tesislere ilâveten ceman 648 bin 
tonluk hububat muhafaza kapasitesinde yeni si
lolarla çelik hangarların hizmete girmesi sağlan
mıştır. 

Avrup'mn en büyük silosunu teşkil eden 100 
bin tonluk Mersin silosu ile 60 ar bin tonluk 
Ankara ve Konya siloları ve 20 şer bin tonluk 
îzmir, Tekirdağ ve 10 bin tonluk Trabzon silo
larının' inşalarına da büyük bir hızla devam edil
mektedir. 

Hububat muhafaza kapasitesi, 1950 yılında 
39 bin tonu silolara ve 372 bin tonu muhtelif 
kârgir ve ahşap ambarlarla diğer tesislere aid-
olmak üzere ceman 411 bin tondan ibaret iken 

• halen bu miktar 1 milyon 59 bin tona yükseltil
mek suretiyle % 158 nispetinde bir artış sağ
lanmıştır. Bu kapasite, inşaat programının hita-
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mmda 2 milyon tona yaklaşacaktır. Bu suretle 
hububatın açıkta muhafaza edilmesinden doğan 
kıymet kayıpları ile birlikte umumi zayiattan, 
yükleme, boşaltma, nakliye masraflarından te-' 
min edilecek yıllık tasarruf miktarı 28 milyon 
liraya baliğ olacaktır. 

e) Hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi: 
Hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi ve 

balıkçılığımızın inkişaf ettirilmesi maksadiyle 
teşkil edilen Et ve Balık Kurumu, bu mevzuda 
120 milyon liraya baliğ olan yatırım programı
nın büyük bir kısmını tahakkuk ettirmiş bulun-
maktadff. 

1953 yılında işletmeye açılmış bulunan Er
zurum Et Kombinasından sonra 1955 yılında 
Ankara, 1956 yılında Konya ve Zeytinburnu 
Kombinaları da işletmeye açılmıştır. 

Diğer taraftan, 1954 yılında işletmeye açılan 
Beşiktaş Soğuk Hava Deposundan sonra Hay
darpaşa Soğuk Hava Deposu da kısa bir müd
det önce ikmal edilmiştir. Bunlardan ilki bil
hassa deniz, mahsullerinin, ikincisi ise et ve di
ğer bâzı yiyecek maddelerinin muhafazasında 
büyük faydalar sağlıyacak ve bu mevzudaki ih
racat imkânlarımızı artıracak tesislerdir. Ayrıca 
46 milyon lira sarfiyle yurdun, muhtelif bölge
lerinde 21 aded büyük ve 27 milyon lira sar-
fiyle 34 aded küçük ve orta sınıf soğuk hava de
posunun tesisi de ele alınmış olup bunlardan 
Trabzon, Zonguldak, Samsun, Sinob, Marmara, 
Çanakkale, Çeşme depoları tamamlanmıştır. 

Kayseri, İskenderun, Ereğli (Karadeniz), Ay
valık, Burdur, Gelibolu, Giresun, Ordu, Rize, 
Mersin, Yozgad, Bodrum, Balıkesir ve Bursa 
depolarının inşasına da hızla devam olunmak
tadır. 

Bu tesisler dışında Trabzon balık yağı, Bey
şehir balık unu, istanbul ağ ipliği fabrikasiyle An
kara tamirhaneleri için 2 milyon liralık bir pro
gram tatbika konulmuş olup bahis konusu tesisle
rin süratle ikmaline çalışılmaktadır. 

Et ve Balık Kurumu bu hayırlı faaliyeti ile 
memleket dâhilinde hayvan ve deniz mahsulleri
nin muhafazasını, kıymetlendirilmesini, istihlâk 
merkezlerine intikalini sağlıyarak nâzım ̂  bir rol 
oynadığı gibi ayrıca ihracat mevzuunda da yeni j 
bir döviz kaynağı temin edecek şekilde çalışma
ya başlamıştır. 

2. Enerji işleri için yapılan yatırımlar : 
Bilindiği gibi bir memlekette iktisadi kalkın-
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manın en sağlam müş 'Merinden biri de kuvvei 
muarrike istihsalindeki artılar teşkil etmektedir. 
Kurulacak sanayi tesislerinin işletilmesi ve istih
sal maliyetlerinin düşürülmesi muharrik kuvvet 
istihsaline bağlı bulunmakta ve elektrik enerjisi 
ferdî istihlâk cephesinden de ayrı bir ehemmiyet 
ifade etmektedir. 

Bu sebeplere binaen mevzuu lâyik olduğu 
ehemmiyetle ele alan iktidarımız kurduğu ve 
tevsi ettiği tesislerle, 1950 senesinde istihsal edil
mekte olan 737 milyon kilovat saatlik elektrik 
enerjisine mukabil hâlen J2 milyar 800 milyon 
kilovat saate ulaşan bir kapasite temin etmiş bu
lunmaktadır ki, artış nispeti % 380 ne ulaşmak
tadır. (Soldan, bravo sesleri) Diğer bir ifade ile 
memleketimizde 1960 yılında nüfus başına 35 ki
lovat saat elektrik isabet etmekte iken 11(956 yı
lında bu miktar 106 kilovat saate yükselmiştir. 

Enerji istihsali sahasında kaydedilen bu bü
yük inkişaf bir taraftan yeni barajlar inşası di
ğer taraftan da yeni termik ve Hidro - Elektrik 
santraller kurulması ve mevcut tesislerin tevsi 
ye ıslâhı suretiyle sağlanmıştır. 

a) Barajlar : 
Gerek memleket sularının tanzimi gerek üreti

lecek elektrik enerjisi bakımından barajların 
memleket ekonomisine sağlıyacağı faydaları göz 
gönünde bulunduran hükümetleriniz şimdi arz 
edeceğim projeleri azimle tatbik mevkiine vaz' 
etmiş ve bu projelerden mühim bir kısmını 1956 
yılında tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. 

1. 272 milyon liraya mal olan Sarıyar barajı 
ikmal edilmiş olup 2 Arabık 1956 da işletmeye 
açılmıştır. Bu büyük tesis Aşağı Sakarya ovası
nı taşkından koruyacağı gibi yılda 412 milyon 
kilovat saat enerji üretebilecek kapasiteye sahip
tir. 

2. 8 Nisan 1056 da işletmeye açılmış olan 
Seyhan barajı 140 milyon liraya mal olmuştur. 
Bu baraja temin ettiği feyezan kontrolü saye
sinde yılda vasati 6,5 milyon liralık zarar önle
diği gibi 144 bin hektar arazinin sulanmasından 
dolayı senevi gelir artışı asgari bir hesapla 84 
milyon.liraya baliğ olmaktadır. Ayrıca tesisler 
yılda 284 milyon kilovat saat enerji üretme ka
pasitesine sahiptir. 

3. Hâlen inşaatının yarısına yakın bir kısmı 
tamamlanmış olan Kemer - Akçay barajı 1958 
yılında işletmeye açıldığı zaman 300 bin dönüm 
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arazi taşkından korunacağı gibi 880 bin dönüm 
arazinin sulanması ve senede 145 milyon kilovat 
saat enerji sitihsali imkân dâhiline getirecektir. 
Bu tesis 1E6 milyon liraya mal olacaktır. 

4. 170 milyon liraya çıkacak olan Demirköp-
rü - Gediz barajının inşasına hızla devam edil--' 

- mektedir. 350 bin dönüm arazide foyezan kontro
lünü ve 770 bin dönüm arazinin sulanmasını te
min edecek ve senede 193 milyon kilovat, saat 
enerji istihsalini sağlıyacak olan bu tesis 1958 yi- -
lmda hizmete girecektir. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

5. Kızılırmak havzasını taşkınlardan koru
mak üzere 250 milyon lira sarfiyle inşa edilmek
te olan Hirfanlı -Kızılırmak barajı 1958 senesin
de ikmâl edildiği zaman 300 bin dönüm arazi su
lanacak ve senede 400 milyon kilovat saat ener
ji istihsal edilecektir. (Soldan, bravo, sesleri). 

6. 20 milyon liraya malolacak Ayrancı ba
rajı da 1957 senesinde tamamlanacak ve hizmete 
girdiği zaman 50 bin dönüm arazinin sulanması 
ve 80 milyon kilovat saat enerji istihsali sağlana
caktır. (Soldan, bravdr sesleri) 

Sulama, taşkından koruma ve enerji istihsali 
maksatları ile kurulmuş ve kurulmakta olan bu 
barajlardan başka yalnız sulama ve taşkından ko
ruma maksatları için yapılmakta olan barajlar
dan, 

7. Sille barajı 50 milyon, lira sarfiyle 1957 
senesi sonunda ikmâl edilecek ve 300 bin dönüm 
arazinin sulanması mümkün olacaktır. 

8. 4 milyon lira sarf edilen Damsa barajı da 
ikmâl edilmiş olup önümüzdeki aylarda işletmeye 
açılacaktır. Bu barajla 850 bin. dönüm arazi taş
kından korunacak ve 3 bin dönüm arazinin su
lanması imkân dâhiline girecektir. 

b) Termik ve hidro - elektrik santraller : 
Sulama ve taşkından koruma bakımından ol

duğu kadar enerji bakımından da memleket eko
nomisine muazzam imkânlar hazırlayan baraj in
şaat programını büyük bir azimle tatbik mevkii
ne koyan Hükümetleriniz memleketimizdeki elek
trik enerjisi istihsalinin kısa bir zamanda mua
sır medeni memleketler seviyesine çıkarılmasını 
teminen yeni termik ve hidro - elektrik santral
ler kurulması ve mevcutların tevsi ve ıslâhı işini 
de ehemmiyetle ele almıştır. (Soldan, bravo sesle-
n ) . . '•• - -

Filhakika, termik santrallerden İstanbul'daki 
Silâhtarağa santralinin 55 bin, îzmir santralinin 
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30 bin kilovatlık tevsi ve ıslah programlan 1955 
yılında tamamlanmıştır. 

1956 yılında 60 bin kilovat takatindeki 2 nci 
Çatalağzı termik santralinin 40 bin kilovatlık ilk 
iki grubu ile 60 bin, 90 bin kilovat takatinde
ki tunçbilek termik santrali işletmeye açılmıştır. 

Yine geçen yıl içinde işletmeye açılan Seyhan 
barajı ile Sarıyar barajından biraz önce bahset
miştim. Bunlara ilâveten İller Bankası 1950 den 
beri 130 termo elektrik ve 46 aded hidro - elek
trik tesisi ikmal ederek ceman 54,4 milyon kilo-
vatsaatlik bir istihsal fazlası elde etmiştir. Orta 
büyüklükteki hidro - elektrik santrallerinden yıl
da ceman 373 milyon kilovat saat enerji istihsal 
edecek olan Tortum (Erzurum), İkizdere (Rize), 
Botan (Siird), Göksu (Konya), Kovada (Eğri
dir), Sızır (Kayseri), Demirmendere (Trabzon), 
Emet (Karaköy), Ceyhan (Maraş), santralleri
nin inşaları hızla devam etmekte olup bunların 
büyük bir kısmı bu yıl içinde, bakiyesi de 1958 
yılında ikmâl edilerek işletmeye açılacaktır. (Sol
dan, bravo sesleri). 

Etibank tarafından yapılmakta olan Soma ter
mik santrali bu yıl içinde işletmeye açılacak ve 
yılda 250 milyon kilovat saat enerji istihsal edile
cektir. Keza Etibank ve İller Bankası tarafından 
müştereken inşa edilmekte bulunan ve yılda 45 
milyon kilovat saat enerji istihsal edecek olan ha-
zer hidro - elektrik santrali bu yıl içinde işletme
ye açılacaktır. Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğünce inşa edilmekte olan Hirfanlı, Demir-
köprü ve Kemer barajlarının inşaasma hızla de
vam edilmekte olduğunu biraz evvel arz etmiştim. 
Bunlara ilâveten yine İller Bankasınca 34 milyon 
kilovat saatlik 71 aded termik ve .165 milyon ki-
lovatsaatlik 57 aded hidro - elektrik tesislerinin 
inşasına da devam olunmaktadır. 

Bu tesisler ikmal edildiği zaman elektrik ener
jisi istihsali yılda 4 milyar kilovat saate yüksel
mek suretiyle 1950 yılma nazaran % 542 nispe
tinde bir artış temin edilmiş olacaktır. (Soldan, 
bravo sesleri). '' _ • m 

Yurdun muhtelif mintakalarında bir taraf
tan, hidro - elektrik ye termik santraller tesis 
edilirken diğer taraftan bu santrellerde üretilen 
vo üretilecek olan elektrik enerjisinin büyük istih
lâk ve sanayi merkezlerine nakilini temin et
mek üzere elektrik nakil hacları şebekesinin 
inşası da büyük bir hızla ilerlemektedir. 
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Nitekim, 30 milyon liraya mal olan 358 ki

lometrelik Çatalağzı - Ümraniye hattı 1952 yı
lında ikmâl edilmiş ve ayrıca 128 milyon li
raya mal edilecek olan ceman 3546 kilometre 
uzunluğundaki Kuzey - Batı — Batı - Anadolu, 
Adapazarı - Eskişehir - Bursa, Düzce - Bolu, 
Çatalağzı - Karabük ikinci devre enerji nakil 
hatları büyük merkezlere bağlanmış ve Ku
zey - Batı, Batı - Anadolu trafo merkezleri iş
letmeye açılmış veya açılmak üzere bulunmuş 
olduğunu belirtmek isterim. 

C) Kömür ve petrol tesisleri : 
Enerji istihsali mevzuunda gayet ehem

miyetli bir yer işgal eden kömür ve petrol te
sislerinin ıslâhı veya yeniden kurulması husu-
susunıda da Hükümetiniz büyük bir azimle ça
lışmaktadır. 

Nitekim, Ereğli kömür havzasındaki tesisle
rin takviyesi ve bu suretle istihsal kapasite
sinin artırılması maksadiyle 504 milyon lira
ya baliğ olan amenajman programı hazırlana
rak tatbik mevkiine vazedilmiştir. Bu progra
mın 165,5 milyon liralık kısmı dış tediyelere 
taallûk etmektedir. 1956 yılı sonuna kadar 
319 milyon lira sarf edilmek suretiyle bu proğ-
ranın % 63 ü ikmâl edilmiş bulunmaktadır. 
(Soldan, bravo sesleri) 

1958 yılında tesisler tamamlanınca, 1950 
yılı bidayetinde 4 milyon ton olan maden kö
mürü istihsalimiz 8 milyon tona çıkmış ve 
% 100 nispetinde bir artış temin edilmiş bulu
nacaktı*. 

Garp linyitlerinin 28 milyonu Dış Tediye 
olmak üzere 62 milyon lirayı bulan amenaj
man programından 1956 yılı sonuna kadar 54 
milyon 350 bin liralık kısmı tahakkuk ettiril
miştir. 

Süratle devam eden çalışmalar nihayetlen-
diği zaman 194)9 yılında 1 milyon 270 bin ton 
olan istihsal kapasitesi % 136 nispetinde bir 
artışla 3 milyon tona çıkacaktır. 

m Enerji kaynakları arasında hayati bir ehem
miyet taşıyan petrolün bulunup işletilmesi 
mevzuunda eski iktidar zamanında müspet ve 
cesaretli her hangi bir teşebbüs yapılmadığını 
esefle kaydetmek lâzımdır. 

Memleket ekonomisinin inkiaşı için diğer 
ekonomilerle işibrliği yapılması lüzumuna kaa-
ni olan iktidarımız bu bakımdan bilhassa bü-
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yük bir hususiyet arz eden petrolün menıle^ 
ketimizde araştırılarak bulunması ve Türk 
Milletinin hizmetine arz edilmesi hususuna bü
yük ehemmiyet atfederek bu mevzuda yaban
cı sermaye ve tekniği ile işbirliği yapılmasını 
en isabetli bir yol olarak telâkki etmiş ve Pet
rol Kanununu çıkarırken bu prensipten mülhem 
olmuştur 

Petrol Kanununun arama ve işletme ta
leplerine mütaallik hükümlerinin yürürlüğe gir
diği 14 Ekim 1955 tarihinden bu yana onu 
yabancı vo ikisi Türk olmak üzere 12 şirket 
takriben 70 bin kilometre karelik bir sahada 
petrol aramak üzere 165 ruhsatname almıştır. 

Halen bir şirket tarafından Kırklareli vi
lâyetinde strüktür sondajına, iki şirket tara
fından ise iskenderun ve Nizip'te arama son
dajına taallûk etmek üzere 3 mahalde sondaj 
ameliyesine başlanmıştır. 

Bu mevzudaki faaliyetler cümlesinden ol
mak üzere muhtelif şirketler tarafından İstan
bul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, 
Sinob, Ankara, Niğde, Aaana, Hatay, Grazian-
teb, Urfa, Adıyaman, Mardin vilayetleriyle pet
rol istihsal edilen sahalar hariç Diyarbakır ve 
Siird vilâyetlerinde jeolojik ve jeofizik etüdlerle 
arama sondajları yapılmakta olduğu gibi en 
ümitli ve coğrafi bakımdan en müsait sahalardan 
biri olan Trakya'da 5 şirket tarafından şimdiye 
kadar 1 000 e 3rakm sismik araştırma kuyusu 
açılmış bulunmaktadır, 

Diğer taraftan, bu mevzuda takibedilen isa
betli politika sayesinde, dünyanın bellihasjı 
dört büyük tevzi şirketinden mürekkep bir gru-
pun Türkiye'de 50 - 60 milyon dolar sarfiyle bir 
rafineri tesisi kurmak hususundaki çalışmaları 
müspet bir neticeye bağlanmak üzöre bulunmuş
tur. 

Raman petrol sahasında 56 milyon lira sar
fiyle kurulan ve yılda 330 bin ton ham petrol 
tasfiye etmekte olan rafineri tesisleri sayesinde 
200 bin ton kömür tasarrufu sağlandığı gibi 19 
vilâyetin petrol ihtiyacını karşılamak suretiyle 
mühim miktarda döviz sarfiyatı da önlenmiş bu
lunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafın
dan derpiş olunan program tahakkuk ettiği za-
man, gerek petrol sahalarındaki tesislerin gerek 
rafineri tesislerinin tevsii suretiyle işletme kapa
sitesi 430 bin tona yükselecektir. 
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İ l i - Sanayi sahasında yapılan yatırımlar : 
Maruzatımın başlarında, dünya iktisada şart

larının mütalâası sırasında arz ettiğim bir ciheti 
bizim, iktidar olarak pek büyük ehemmiyet atfet
tiğimiz bir hususu burada tekrar etmeme müsa
adenizi istirham edeceğim. 

Gerek ileri milletlerin iç ekonomilerinde, ge
rekse dünya ticaretinde, sanayi mamulleri ticare
tinin, hammadde ve ziraat mahsulleri istihsal ve 
ticaretine kıyasla çok daha yüksek bir süratle 
inkişaf etmekte olduğu malûmdur. 

Bu müşahede, dünyanın en müterakki ve me
deni milletleri arasındaki mevkiini bir an evvel 
alması lâzımgelen Türkiye'mizin sanayileşme dâ
vasına millet olarak bağlanıştaki' isabetin bir de
lili olarak bizim için çok kıymetlidir. 

İşte bu sebeptendir ki, iktidara geldiğimiz 
günden beri memleketin ihtiyaç ve şartlarına uy
gun millî bir sanayiin süratle kurulup geliştiril
mesi için bütün imkânlarımızı seferber ederek 
azimle çalışmaktayız. 

Sanayi mamullerimize canlı bir piyasa hazır
lamak maksadiyle ziraat sahasında aldığımız ted
birler yanında Devletin idari bünyesinde, hukı** 
ki nizamlar sahasında, öğretim müesseselerinde, 
malî imkânlarında, kredi mekanizmasında, piya
sa şartlarında her türlü tedbirler alınmış, ana 
enerji tesisleri, yollar, limanlar, depolar inşa edil
mekte bulunmuş ve sanayileşmenin yolu aziz mil
letimize açılmıştır. 

iktidarımızın 7 nci yılındayız. Bu kadar kı
sa bir müddet içinde, yukarda arz ettiğim faa
liyet ve inşaatın henüz oluş devresi içinde, sınai 
istihsalimizin gösterdiği inkişaf seyri girdiğimiz 
yeni yoldaki mesut ilerleyişin en mukni bir mü-
şiresidir. 

Şimdi müsaadenizle, bâzı mühim sanayi kol
larındaki inkişafların münferiden tahliline geçi
yorum. 

a) Şeker sanayii : 
Zirai işletmeciliğimize münavebe imkân ve 

usullerimi gerektirmesi, memleketin ziraat bölge
lerini modern ziraat sistemine açması çiftçimizin 
gelir ve refah seviyesini yükseltmesi ve hayvan
cılığın kalkınmasında faydalar sağlaması bakı
mından hususi bir ehemmiyet taşıyan şeker sana
yiinin gelişmesi hususunda iktidara geldikten 
sonra büyük bir azim ve cesaretle tatbik mevkiine 
koyduğumuz programda en küçük bir gecikme 
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yapmadan vadettiğimiz şeker fabrikalarını taınâ-
men işletmeye açmış bulunduğumuzu belirtmek
ten büyük bir haz duymaktayım. (Bravo sesleri) 

Filhakika, 1927 - 1934 seneleri arasında mec
mu kapasitelerin 119 bin tondan ibaret bulunan 
4 şeker fabrikası kurulmuş olup 1950 yılma ka
dar geçen 16 yıl zarfında başkaca her hangi bir 
teşebbüse geçilmemiş bulunduğu malûmdur. Bu
na mukabil zamanımızda 151 milyon liralık kısmı 
dış tediyelere taallûk etmek üzere 326 milyon 
lira sarfiyle 1953 yılında Adapazarı, 1954 yılın
da Amasya, Konya, Kütahya, 1955 yılında Kay
seri, Burdur, Susurluk ve nihayet 1956 yılında 
Elâzığ, Erzurum, Erzincan ve Malatya'da olmak 
üzere ceman 11 şeker fabrikası kurularak faali
yete geçirilmiştir. _ Böylece şeker sanayiine ait 
programımız tamamen tahakkuk ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu fabrikaların tesisi ile yıllık şeker istihsal 
kapasitesi 365 bin tona çıkarılmıştır. 

Pancar ekimi dolayısiyle 36 vilâyette binlerce 
,çiftçi ailesine 200 milyon liranın fevkinde para 
ödenmekte ve 15 bine yakın vatandaş bu fabrika
larda çalışmaktadır. Ayrıca 2 milyon 300 bin 
liraya mal olan ve 1955 yılında işletmeye açılmış 
bulunan Turhal İspirto Fabrikası senede 6 mil
yon litre ispirto istihsal etmekte ve yine bu fab
rika ile Eskişehir İspirto Fabrikasının tevsii hu
susundaki faaliyetler de ilerlemektedir. 

Biraz önce bahsettiğindim 11 şeker fabrikası
nın hisse senetleri Devlet, hususi müteşebbisler, 
çiftçiler ve bankalar tarafından, mubayaa edil
mek suretiyle yapılmakta olan iş birliğinin, kal
kınma hamlelerimizin tahakkukunda milletçe 
gösterilen şevk ve heyecanın en güzel misallerin
den birini teşkil ettiğini burada memnuniyetle 
belirtmek isterim. 

b) Çimento sanayii : 
1950 senesinde iktidarı devir aldığımız tarihte 

memlekette mevcut bütün çimento fabrikalarının 
istihsal kapasiteleri 395 bin tondan ibaretti Bu 
fabrikalardan ceman 55 bin ton istihsal kapasiteli 
Eskişehir, Darıca ve Ankara fabrikaları artık 
istihsal yapamıyacak hale gelmişlerdi. Nitekim 
mütaakip yıllarda tamamen iptal edilmişlerdi. 

Bu kapasiteye mukabil fiilî istihsal ise en 
yüksek seviyesini bulduğu 1949 yılında 375 bin 
tondan ibaretti Aynı sene içinde yapılan çimen
to ithalâtı da 26 bin ton olduğuna göre ceman 
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401 bin tonluk bir çimento, o zamanki sarfiyata 
tekabül etmekteydi. 

Uzun yıllar ihmal edilmiş bulunan memleke
tin inşa ve imarı dâvasını yeni bir zihniyet ve 
tutumla ele alan hükümetimiz bu mevzuun arz 
ettiği ehemmiyeti ve istilzam ettiği çimento sar
fiyatını göz önünde tutarak memlekette çimento 
istihsalini artırmak üzere, yılda ceman 2 milyon 
340 bin ton istihsal kapasiteli 23 çimento fabri
kası inşasını veya her biri birer yeni fabrika ka
pasitesinde üniteler ilâvesini derpiş eden bir ya
tırım programını tatbik mevkine vaz'etmiştir. 

Bu programın tatbikatından olmak üzere şim
diye kadar yılda ceman 890 bin ton istihsal ka
pasiteli 9 fabrika veya ünite ikmal edilerek işlet
meye açılmış bulunmaktadır. 

Bu yeni fabrikalar ve tesisler sayesinde ha
len memleketimizin çimento istihsal kapasite
si 1956 yılı sonunda 1 milyon 230 bin tona yük
selmek suretiyle 1949 senesindeki istihsal mik
tarına nazaran % 328 seviyesine vâsıl olmuş 
bulunmaktadır. İnşa ve montajları ikmal edil
mek üzere bulunan ve gelecek ay içinde işlet
meye açılacak olan, yılda 150 bin ton kapasi
teli Eskişehir Çimento Fabrikası ile, keza 
yılda 150 bin ton kapasiteli Adana Çimento 
Fabrikası hizmete girdiği vakit, yani önümüzde
ki Nisan ayı başından itibaren memleketin çi
mento istihsal kapasitesi, yılda 1 milyon 530 
bin tonu bulacak ve 1949 senesine nazaran 4 
mislini tecavüz edecektir. (Soldan, bravo ses
leri) 

G-eri kalan 12 fabrikadan, ceman 510 bin 
ton kapasiteli Afyon, Balıkesir, Çorum, Elâzığ, 
Gazianteb ve Pınarhisar Çimento fabrikaları 
bu yılın muhtelif aylarında, keza ceman 640 
bin ton kapasiteli Konya, Bartın, Söke, Niğde 
fabrikaları ile diğer iki fabrika da 1958 yılın
da ikmal edilecektir. 

Bu suretle içinde bulunduğumuz 1957 yılı 
sonuna kadar, memleket dahilindeki çimento 
fabrikalarının istihsal kapasiteleri 2 milyon 40 
bin tona, gelecek yılda da 2 milyon 680 bin to
na yükselmek suretiyle 1949 seviyesinin 7 mis
lini tecavüz edecektir. (Soldanı bravo sesleri) 

1950 senesinden bu tarafa çimento istihsali
nin birkaç misli artırılmasına rağmen memle
ketimizdeki geniş yatırım faaliyetlerinin inki
şafı ile mütearfik olarak çimento sarfiyatı ve 
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ithalâtı da hızla ve mühim miktarda yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Filhakika 1949 senesindeki çimento istih
sal ve ithalât yekûnunun 401 bin tondan ibaret 
olduğunu biraz önce işaret etmiştim. Bu miktar : 

1954 senesinde 1 milyon 331 bin 478 tona ,̂ 
1955 senesinde 1 milyon 619 bin 895 tona yük
selmek suretiyle 1955 senesinde 1949 yılma na
zaran 4 mislini geçmiş bulunmaktadır. 1955 se
nesinde hariçten ithal edilen 810 bin ton çi
mentonun bedeli olarak yabancı memleketlere 
52 milyon liralık döviz ödenmiştir, önümüz
deki yıllarda ise çimento istihlâkimizin daha 
çok artacağı artık herkes tarafından kavran
mış bulunmaktadır. Bu hususu simdi Yüksek 
Heyetinize arz edeceğim şu rakamlar da teyidet-
mektedir : 

1949 senesinde, memleketimizde nüfus ba
şına yıllık vasati çimento istihlâki 20 kilonun 
dununda olup bu miktar gerek dünya vasati
sine ve gerek Garp memleketleri vasatisine 
nazaran çok düşük bir nispeti, temsil etmekte 
idi. 

1955 senesinde, 52 milyon liralık döviz sarf 
-ütmek suretiyle hariçten 810 bin ton çimento 

ithal edilmesine ve dahilî istihsalin de 2 mislin
den fazla artmış olmasına rağmen nüfus başı
na yıllık vasati ancak 67 kiloya yükselmiştir. 
Buna mukabil dünya vasatisi halen 80 kilonun 
fevkmdedir. Garbi - Avrupa memleketlerinin 
birçoğundaki vasati ise 250 - 300 kiloyu teca
vüz etmektedir. Kaldı ki, bu memleketlerin 
hepsinde liman, yol, baraj, elektrik santralle
ri, silolar, köprüler, fabrikalar, mektepler, has
taneler gibi bütün tesisler tamamen ikmal edil
miş ve hattâ köy evleri dahi yapılmış olmasına 
mukabil memleketimizde bütün bunların yeni
den inşa ve ikmaline gayret sarf olunmakta ve 
bu suretle Türk vatanı âdeta yeni baştan kurul
maktadır. (Soldau, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu hakikat bize neden çok miktarda çimen
to fabrikası kurmak mecburiyetinde bulundu
ğumuzu açıkça göstermektedir. 

1950 senesinden bu tarafa Hükümetimizin 
kurmakta olduğu 23 çimento fabrikasının dış 
finansman tutarı 150 milyon liradan ibaret olup 
bunun da büyük kısmı 5 senelik taksitlerle 
ödenecektir. 

Dış tediyesi yekûnu 150 milyon lira olan, 
bu fabrikaların istihsal edeceği çimentolar sa-
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yesinde ise her sene 164 milyon liralik döviz 
tasarruf edilecek, ayrıca iç nakliyat masrafları 
da yılda 60 - 70 milyon lira azalmış olacaktır. 

Bu vesile ile, çimento mevzuunda 'hissedilen 
sıkıntıların artık tarihe karışacağım Muhterem 

. Heyetinize tebşir etmek isterim. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkışlar) 

c) Azot ve asit sülfrik sanayii : 
Zirai mahsullerin kıymetlendirilmesinde ta-

kibettiğimiz isabetli politika neticesinde, zirai 
işletmecilik, mühim gelişmeler kaydetmiştir. 
Hektar başına zirai istihsalin verimini artırmak 
yolunda sarf edilen gayretler ta'biatiyle. suni 
gübre ihtiyaç ve sarfiyatını da süratle yükselt
miştir. Ayrıca azot sanayiinin millî savunma 
ihtiyaçları bakımından arz ettiği ehemmiyet de 
malûmdur. 

Bu cîhetler nazara aimarak azot sanayii ve 
suni gübre fabrikalarının 'biran önce kurulması 
kararlaştırılmıştır. Kütahya'da inşasına başlan
mış olan azot fabrikası, ilâve ve sosyal tesis
leri ve iltisak hattı ile birlikte 114 milyon lira
ya mal olacaktır. 1958 senesinde ikmal edilerek 
işletmeye açıldığı vakit senede, 

60 bin ton amonyum sülfat gübresi, 
50 bin ton amonyum nitrat gübresi, 

6 bin ton kesif nitrat asidi, 
bin ton kristal amonyum nitrat, 
bin ton susuz amonyak, 

istihsal edecektir. 
Ayrıca süper fosfat sanayiinin en mühim ip

tidai maddesini teşkil eden akit sülftrik istihsa
lini geliştirmek için Murgul Bakır Fabrikasın
da yeni tesisler de kurulmuştur. 

6 milyon lirası döviz olmak üzere 14 milyon 
571 bin liraya mal olan bu tesislerin yıllık is
tihsal kapasitesi 70 (bin tondur. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi Ziraat Bankası 
yabancı sermaye ile müştereken İskenderun'da 
100 bin ton kapasiteli bir Süper Fosfat Fabrikası 
kurmuş olup bu fabrika da. 1954 senesinden be
ri faaliyette bulunmaktadır. Mezkûr bankanın 
aynı yabancı sermaye ile iştirak halinde İzmit'
te kuracağı süper fosfat fabrikası ile ilgili mal
zeme ithal edilmiş olup tesislerin montaj işi 
'hızla devam etmektedir^ 

ç) Mensucat sanayii : -
1950 den sonra gerek 'hususi teşebbüs, gerek 

Sümerbank tarafından kurulan veya ıslah ve 
tevsi suretiyle istihsal kapasiteleri yükseltilen 
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pamuklu ve yünlü mensucat tesislerinin mensu
cat sanayiimizde büyük inkişaflar temin ettiği 
malûmdur. 

Filhakika 1950 senesinde pamuklu mensucat 
sanayiindeki iş adedi 260 'bin civarında iken ha
len 'bu miktar bdtmefk üzere olan tesislerle bir
likte 1 milyonu aşmaktadır. 

Aynı veçhile pamuk dokuma tezgâhı adedi 
1950 senesinde 6 bin iken 1956 senesinde 19 bin 
532 ye yükselmiştir. 

Yünlü mensucat sanayiindeki iğ adedi ise 
1950 yılında 54 'bin 100 iken 1956 yılında 199 
bin 690 a, yünlü dokuma tezgâhları da 1 400' 
adedden 2 bin 610 a yükselmiş bulunmaktadır. 

Sümerbankm bu mevzudaki faaliyetine ge
lince, bankanın pamuklu tesislerindeki iğ ade
di, 1950 de 126 bin iken 1956 yılında bu mik
tar 215 bine, yünlü iğ adedi ise 29 binden 53 bi
ne yükselmiştir. 

Pamuklu tezgâh adedi 3 bin 190 dan 4 bin 
320 ye, yünlü tezgâh adedi de 427 den 534 e çık
mış bulunmaktadır. 

1950 den bu yana yine Sümerbank tarafın
dan Denizli, Erzincan ve Ereğli'de iki iplik ve 
bir dikiş ipliği fabrikası, İzmir'de iplik, doku
ma ve basma fabrikası yeniden kurulduğu gibi 
Bakırköy, Adana, Kayseri, Ereğli, Malatya ve 
Nazilli fabrikalarının tevsii ve ıslahları ikmal 
olunmuştur. 

Bundan başka yine bu devre zarfında Diyar
bakır'da bir yün ipliği ve yünlü dokuma fabri
kası tesis olunmuş, Bursa Merinos Fabrikası
nın iplik ve dokuma kısımları bir mislinden faz 
la tevsi edilmiş, Hereke ve Defterdar fabrika
larının kısmi tevsi ve ıslahları ikmal edilmiş ve 
ayrıca Gemlik Suni İpek Fabrikasına da suni 
yün, selofan ve karbon sülfür tesisleri ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sümerbank tarafından yeniden kurulan ve
ya tevsi edilen bu tesisler sayesinde pamuklu 
mensucatta 56 milyon metrelik, yünlü mensu
catta 3 milyon metrelik, munzam istihsal ka
pasitesi sağlanmak suretiyle pamuklu mensueat 
istihsal kapasitesi 1950 nin 96 milyonundan 152 
milyon metreye, yünlü mensueat istihsal kapa
sitesi de 5 milyon metreden 8 milyon metrenin 
üstüde çıkarılmış, ayrıca memleket için de 500 
ton suni yün, 240 ton selofan ve 700 ton karbon 
sülfür istihsali imkân dâhiline girmiş bulun
maktadır. 
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Diğer taraftan iktidarımızın takibetmekte j 

bulunduğu iktisadi politika icabı olarak 1950 | 
den bu yana bilhassa mensucat sanayiinde yeni 
tesis ve tevsilerin Devlet eliyle kurulmasından 
ziyade, ya doğrudan doğruya hususi teşebbüs 
tarafından veya mahallî küçük sermayenin işti
rakiyle teessüs eden şirketler marifetiyle tesis 
ve işletilmeleri hususuna ehemmiyet verilmiş ve 
bu sektör dev adımlarla ilerlemekte bulunmuş
tur. 

Bunun neticesi olarak 1949 yılında hususi 
ve resmî sektörde 143 milyon metreden ibaret 
bulunan pamuklu istihsali 1956 yılında 230 mil 
yonu hususi sektöre aidolnıak üzere ceman 380 
milyon metreye yükselmiştir. Bu rakam önü
müzdeki yıllarda 650 milyon metreye varacak
tır. Küçük sermayedarları teşvik suretiyle şir
ket tesisi ve bu suretle yeni fabrikalar kurul
ması mevzuundaki çalışmalar neticesi olarak 
Balıkesir, Aydın, Bergama, Antalya* Manisa, 
Karaman, Adıyaman, Maraş'ta birer iplik do
kuma fabrikası kurulması takarrür etmiş ve 
bunlardan Balıkesir Fabrikası ikmal edilmiştir. 
Diğerlerinin inşaatı da 1957 ve 1958 yıllarında 
bitirilmiş olacaktır. 

ÛBu şirketler vasıtasiyle 43 milyon 700 bin 
lira tutarında küçük sermayenin terakümü ve 
istihsal sahasına tahsisi imkân dâhiline girmiştir. 

d) Demir ve çelik sanayii : 
İktisadi kalkınma faaliyetlerinin ana sana

yiin gelişmesine bağlı bulunduğu bir hakikattir. 
Nitekim muhtelif sahalarda yapılan yatırımlar, 
demir ihtiyacımızı büyük ölçüde artırmış ve bu
na muvazi olarak bu maddelerden olan ithalâ
tımız da miktar ve kıymet bakımından artmıştır. 

Hükümetleriniz bu ihtiyacı nazara alarak 
cevher ve mamul demir istihsalini artırmaya 
matuf yatırımlara girişmiştir. 

Filhakika, Karabük tesislerinde 1952 yılın
da 300 bin ton kapasiteli yeni bir kok fabri
kası, 1953 yılında 225 bin ton kapasiteli sin-
ter tesisleri, 1954 yılında 18 bin ton kapasiteli 
santrifüj boru fabrikası işletmeye açılmış, iki 
yüksek fırının beraberce çalıştırılması imkânı 
sağlanmış ve istihsali artırmaya matuf diğer 
tedbirlerle 1950 yılında 78 bin ton olan hadde 
mamulleri istihsali 1956 yılında 150 bin tona, 
çelik istihsali 92 bin tondan 180 bin tona kok 
istihsali 307 bin tondan 580 bin tona yüksel
miştir. (Alkışlar) 
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Bunlara ilâveten Karabük'te başlanmış ve 

devam etmekte bulunan tesislerin ikmali ile çe
lik istihsali kapasitesi 400 bin tona, hadde ma
mulleri istihsali kapasitesi de 300 bin tona yük
selmiş olacaktır. 

Aynı tesislerin kapasitesini artırarak hadde 
mamulleri istihsalini 600 bin tona iblâğ edecek 
büyük tevsie ait çalışmalar devam etmektedir. 
Bundan başka Karabük santrifüj boru fabrika
sının 18 bin tonluk kapasitesini 35 bin tona 
çıkarmak üzere gerekli faaliyete geçilmiştir. 

Karabük'te yapılmış ve yapılmakta bulu
nan bu yeni tesis ve tevsilerle elde edilen is
tihsal kapasitesinin memleketin ihtiyacını kar-
şılıyamıyacağmı göz Önünde tutan Hükümeti
niz, ikinci bir ağır sanayi merkezi kurulması 
hususundaki çalışmalarına da devam etmekte
dir. Bu maksatla yabancı sermayenin de iştira
ki ile kurulmuş olan şirket gerekli etüd ve fa
aliyetlere başlamıştır. 

e) Sümerbanka bağlı diğer sanayi grup
ları : 

Yukarda zikredilen tesislerden başka Sümer-
bank tarafından 1950 - 1956 devresinde muh
telif sahalarda faaliyette bulunmak üzere yeni
den tesis ve tevsi şeklinde birçok istihsal üni
teleri de millî ekonomimize ilâve edilmiştir. 

Ezcümle 1952 yılında Taşköprü'de 4 milyon 
355 bin metre kanaviçe ve 400 ton sicim istih
sal edebilecek kapasitede bir kendir fabrikası 
kurulduğu malûmdur'. 

Filyos ateş tuğlası fabrikasının 1955 yılın
da başlanmış olan birinci kademe tevsi işleri 
halen tamamlanmış ve fabrikanın şavrot tuğ
lası istihsali kapasitesi 12 bin tondan 24 bin to
na çıkarılmıştır. Ayrıca aynı fabrikanın silikat 
tuğlası istihsali kapasitesini 2 bin tondan 4 bin 
tona çıkarmaya matuf çalışmalar hızla devam 
etmekte olup bu tesisler önümüzdeki 3 - 4 ay 
içinde işletmeye açılacaktır. Diğer taraftan yi
ne Filyos'ta* manyezit ve krom manyezit tuğ
lası imalini mümkün kılacak tevsiat projesi de 
ihale edilmek üzeredir. 

Yine Sümerbank tarafından bir yabancı fir
ma ile iştirak halinde izmit'te kurulmakta olan 
dikişli boru fabrikası ikmal edilerek işletmeye 
açılmıştır. Yurda 15 bin ton dikişli boru imal 
edecek olan bu tesisin kapasitesi 30 bin tona 
çıkarılabilecektir. (Alkışlar) 
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Diğer taraftan ihraç maddelerimizin şevkin

de son derece muhtacolduğumuz çuval ve ka-
naviçe mevzuu ehemmiyetle ele alınmış bulun
maktadır. Bu maksatla Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türk Ticaret Ban
kası, Türkiye îş Bankası, Türkiye Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketi, Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği ve Pakistanlıların iştiraki ile «Jüt 
İpliği Çuval ve Kanaviçe Endüstrisi Türk Ano
nim Şirketi» kurulmuş ve tesis edilecek fabri
kanın makinaları sipariş edilmiştir. Sermayesi
nin dörtte üçü hususi teşebbüs, tarafından te
min edilmek suretiyle kurulan iki şirket vası-
taşiyle Salihli ve Çanakkale'de iki valeks fabri
kası inşası için gerekli hazırlıklar ikmal edil
miştir. 

Bu yıl inşaat mevsiminde inşasına başlana
cak ve Salihli'deki 3 milyon 700 bin lira, Ça
nakkale'deki 1 milyon 900 bin lira sarfı ile 1958 
ortalarında işletmeye açılacak olan bu te
sisler sayesinde yılda 40 bin ton palamut işle
necek ve 14 bin ton tanen istihsal edilecektir. 
(Alkışlar) 

Bunlardan başka, İzmit'teki selüloz sanayii 
tesislerinin 1949 senesinde 18 bin tondan iba
ret *olan kâğıt ve selüloz istihsali, yapılan tevsi-
lerle 1956 yılında 50 bin tona çıkarılmış oldu
ğu halde memleket ihtiyacının karşılanamadı
ğı göz önünde bulundurularak mezkûr tesisle
rin yeniden tevsii ve ayrıca yabancı sermaye
nin de iştirakiyle ceman 50 bin ton kapasitede 
3 yeni kâğıt ve selüloz fabrikası kurulması ta
karrür etmiş ve bu mevzuda gerekli çalışma
lara başlanmıştır. (Alkışlar) 

f) Makine ve kimya sanayii . 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 

bağlı muhtelif tesislerin tevsii ve ıslahı maksa-
diyle 1956 takvim yılı sonuna kadar 41 milyon 
700 bin liralık yatırım yapılmıştır. 

Ayrıca, Ankara Fişek Fabrikası da dâhil ol
mak üzere 8 proje üzerinde ceman 58 milyon 
lirayı aşan yatırımların tatbiki üzerinde çalış
makta olup içinde bulunduğumuz yılda, bu 
tesislerin hepsi ikmal edilmiş olacaktır. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ta
rafından, bu arada Almanya'ya mühim miktar
da mühimmat teslimine mütaallik olan muka
velenin kısa bir zaman zarfında meriyete gir
mesi ile memleket ekonomisine esaslı faydalar 
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sağlanmasının beklenmekte olduğuna da işaret 
etmek isterim. 

g) İnşaat sanayii : 
İktidara geldiğimiz tarihten beri, memle

kette uzun yıllar ihmal edilmiş bulunan mes
ken dâvasını lâyık olduğu ehemmiyetle ele ala
rak vatandaşlarımızın - sıhhi meskenlere kavuş
turulması hususunda büyük gayretler sarf et
tiğimiz malûmdur. 

İnşaat taleplerinde vâki artşlar, memleke
timizin ihtiyaçlarına uygun bir inşâat sanayii
nin kurulmasın zaruri klmış olduğundan bu 
mevzu da Hükümetinizce lâyk olduğu ehem-
miyetle ele almmş bulunmaktadr. 

Nitekim Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca 
inşaat sanayii ile alâkalı sahalara iştirak sure
tiyle 53 milyon liralık yatırım yapılmış oldu
ğu gibi hususi müteşebbislerin bu mevzuda gi
rişmiş oldukları faaliyetlerin teşvik ve takvi
yesi mâksadiyle de 15 milyon liralık, kredi açıl
mıştır. 

Biraz önce arz ettiğim çimento, tuğla ve in
şaat demirinin istihsalinde kaydedilen geliş
meler ve girişilen teşebbüsler yanında porse
len ve fayans gibi ince seramik sanayiinin ge
liştirilmesi için lüzumlu etüd ve tetkikler biti
rilmek üzeredir. Bu mevzuda Sümerbankm iş
tirakiyle bir yabancı firma ile gerekli protokol 
imzalanmış ve bu sanayie elverişli ve işletme
ciliğe müsait rezervleri tesbit ve fabrika ma
hallelini tâyin etmek üzere çalışmalara geçil
mişti]'. Kurulacak bu sanayi ile yılda 9 milyon 
liralık döviz tasarruf edilecektir. 

Aynı şekilde pencere camı ve soda sanayii 
tesisi için lüzumlu teşebbüslere geçilmiş olup Em
lâk Kredi Bankası, Sümerbank ve yerli yabancı 
müteşebbislerin iştirakiyle bir şirket kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu sanayi şubesi ikmal edil
diği zaman yılda 44 milyon lira karşılığı döviz 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

Keza suni tahta sanayiini geliştirmek mâksa
diyle ve Sümerbank, Ziraat Bankası, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası," Orman Umum Müdürlü
ğü ve Etibank 'in iştirakiyle 8 milyon lira serma
yeli bir anonim şirket kurulmuştur. Bu şirket, 
ormanlarımızda istihsal edilen tomruk ve gövde 
parçaları ile muhtelif ağaçları kıymetlendirmek 
ve suni tahta haline getirmek üzere 4 suni tahta 
fabrikası kurmak için faaliyetlere başlamıştır. 
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Buraya kadar olan maruzatımda muhtelif sa

nayi kollarında vâki gelişmenin ana hatlarını ve 
bu sahalara yapılan sermaye yatırımlarım izah 
etmiş bulunuyorum. 

Şimdi de madencilik sahasına geçiyorum : 
IV - Madencilik : 
1950 den bu yana hususi teşebbüsün gittikçe 

artan alâka ve gayreti ile madencilik sahasında 
ve bilhassa manganez, krom ve demir gibi muh
telif maden yataklarının geliştirilmesi hususun
da yapılan yatırımlar neticesinde maden istih
sali büyük ölçüde artmıştır. 

Nitekim hususi sektörde krom istihsali 1950 
senesinde 240 bin 660 ton iken 1955 te 475 bin 
992 tona, demir cevheri istihsali 1 500 tondan 
345 bin 168 tona, manganez 32 bin 184 tondan 
50 bin 100 tona ve linyit 233 bin 232 tondan 611 
bin 76 tona çıkarılmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin madencilik sa
hasındaki çalışmaları da Kızla ve hararetle de
vam etmektedir. 

Bu cümleden olarak evvelce Etibank tarafın
dan işletilmekte iken 1956 yılında demir ve çe
lik işletmesine devredilen Divriği demir maden
lerinin istihsal kapasitesi 1950 senesinde 220 bin 
ton iken halen 500 bin tona yükseltilmiştir. Ay
nı şekilde 2 milyon 900 bin lira sarfiyle 1954 yı
lında ikmal edilmiş bulunan Keçiborlu kükürt
leri işletmesinin istihsali 1950 de sadece 6 bin 
tondan ibaret iken bu miktar 15 bin tona çıka
rılmıştır. 

Ergani ve Murgul işletmelerinin bakır istih
sali ise 1950 senesinde 11 bin 700 ton iken halen 
25 bin tonu aşmış bulunmaktadır. 3 milyon 204 
bin liralık kısmı dış tediyelere taallûk eden ve 
mecmu maliyeti 4 milyon 354 bin liraya varan 
Murgul lâvvarmm makina ve tesisatı ithal edil
miş ve montajına başlanmış olup önümüzdeki bir 
kaç ay dçinde işletmeye açılacaktır. 

Bu suretle senede 12 bin ton bakır cevherinin 
flotasyonu yapılacak, daha kıymetli bir şekilde 
piyasaya arz ve ihracı imkân dâhiline girecektir. 

Yeni maden yataklarının aranıp bulunması 
mevzuunda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
tarafından yurdun muhtelif yerlerinde linyit, 
taşkömürü, bakır, krom, lityum, alüminyum, 
kurşun, barit, volfram aramaları için 1950 den 
bu yana 22 milyon lira harcanmış bulunmakta
dır. 
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V - Münakale : 
Devamlı olarak inkişaf eden istihsal ve tica

retimize muvazi olarak memleket ekonomisi üze
rindeki tesirleri gittikçe artan münakale işleri 
mevzuunda hükümetiniz büyük gayretler sarf 
etmektedir. 

1950 yılını takübeden devre içinde bu husus
ta yapılan çalışmaların ehemmiyet ve şümulü 
bütçelerimize mevzu tahsisat miktarında da 
ifadesini bulmaktadır. 

Filhakika son yıllarda tasvip buyurduğunuz 
kanunlara müsteniden İktisadi Devlet Teşekkü
lü ve anonim şirket olaraJk yeni statüleri dâhi
linde faaliyetlerine devam etmekte olan Devlet 
Demiryolları, PTT İdaresi, Denizcilik Bankası 
ve nihayet Türk: Havayolları Anonim Ortaklığı
nın kendi imkânları ile girişecekleri geniş çap
taki envestismanlar yanında 1957 yılı bütçele
rinden münakalât işlerine ayırdığımız yatırım 
tahsisatı 551 250 250 lira gibi 1950 dekinden 
% 426,7, 1956 da mevcut tahsisattan ise % 19,1 
nispetinde 'bir fazlalı'k arz etmektedir. 

1957 bütçesiyle münakale işlerine tahsis et
tiğimiz 577 483 909 liranın 551 250 250 lirası 
yatırımlara ve geri kalan cari masraflara ait 
-bulunmaktadır ki yatırım tahsisatının umumi 
yekûn içerisindeiki nispetin % 95,4 dür. 

Umumi ve mülhak 'bütçelerde bu suretle yer 
alan 551 250 250 liralık yatırım tahsisatı tek
lifinin 416 500 000 lirası karayollarmıızın in
kişafına 69 747 000 lirası liman tesisleri ile is-
'kele ve barınaklar inşaatına, 50 315 000 lirası 
ise demiryolu şebe'kemizin tevsiine, 8 688 250 li
rası hava meydanları yapımına ve nihayet 
6 000 000 lirası da geçen yıl hususi hukuk hü
kümlerine göre teşekkül etmiş bulunan Türle 
Havayolları Anonim Ortaklığının yatırım faali-

, yetine yardıma matuf bulunmaktadır. 
Münakale işlerimiz için 1950 senesinden bu 

yana bütçelerimizden yaptığımız tahsisler 1 
milyar 720 milyon küsur lirayı aşmıştır (ki bu
nun, % 96,1 i bu salhada'ki yatırımlara ve an
cak % 3,9 nispetindeki cüzi bir kısmı cari mas
raflara sarf edilmiştir. Bu miktar, eski iktidarın 
son altı yılı zarfında bütçelerinden aynı hizmet
lere ayırdığı paradan % 330 nispetinde fazla
dır. 

Yatırımlar itibariyle yapılacak bir mukayese 
ise iktidarımız devrinde ayrılan paranın eski. 
iktidarın son altı yılı zarfında bu sahaya yapı-
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lan yatırımlardan % 372 nispetinde fazla oldu
ğunu .gösterir: 

a) Karayolları : 
1950 yılını takibeden 6 yıllık devre zarfın

da munzam tahsisatlar da dâhil olmak üzere 
karayollarına" verilen tahsisatın yekûnu ceman 
1 milyar 363 milyon lira gibi yüksek -bir ra'kama 
baliğ olmuştur. Bu paranın tamamına yatan bir 
kısmının yatırımlara taallûk etmekte olması, bu 
mevzu üzerinde ne derece ehemmiyet ve hassa
siyetle durulmakta 'bulunduğunu açıkça göster
mektedir. 

Bu sene Jbütçesinde ise karayollarının yatı
rımları için 416 milyon 500 bin lira tahsisat tek
lif olunmuştur ki, bu miktar 1950 yılı tahsi
satına nazaran % 783,5 nilpetinde bir artışı ifa
de etmektedir. 

1950 yılında yaz kış geçit veren yolların 
uzunluğu 17 bin 465 kilometreden ibaret iken 
yol dâvasının halli hususunda Hükümetinizce 
alınan tedbirlerin büyük bdr di'kkat ve ehemmi
yetle tatbiki neticesinde bu miktar 33 bin kilo
metreye, asfalt yollar 1 624 kilometreden 3 500 
kilometreye, bakım altmda'ki yollar ise 19 bin 
166 kilometreden 40 bin 470 kilometreye ulaş
mış bulunmaktadır. 

Aynı- veçhile 1950 senesinden önce memle
ketimizde mevcut köprüler 13 bin metre uzun
luğumda 289 adedden ibaret iken bu miktar 
52 bin 650 metre uzunluğumda 833 köprüye çı
karılmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 11 882 
metre uzunluğundaki 242 köprünün de inşasına 
hızla devam edilmekte bulunduğunu ilâve et
mek isterim. 

b) Liman, iskele ve barınak inşaatı : 
Iş ve istihsal hacmmda umumî olarak müşa-

Öıede edilen artışa muvazi olarak yüksek kapasi
teli ve her türlü fennî vasıtalarla mücehhez li
man tesisleri ile, iskele ve barınakların inşası hu
susu da hükümetinizce ehemmiyetle ele abnmış 
bulunmaktadır. 

Filhakika, 1940 yılından 1950 yılma kadar ge
çen 10 sene zarfında limanlar ve iskeleler inşaatı 
için sadece 41,5 milyon lira sarfeçUlmiş olmasma 
mukabil 1950 yılından itibaren programa alman 
tesislerin maliyeti 16,5 milyon dolarlık dış kredi 
de dâhil olmak üzere 650 milyon liraya baliğ ̂ ol
makta, (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) fiilî sar
fiyat yekûnu da 240 milyon lirayı aşmaktadır. 
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1950 senesinden beri yapılan bu yatırımlar ne

ticesinde 3 milyon 200 bin ton kapasiteli Zongul
dak, 400 bin ton kapasiteli Trabzon 1,5 milyon 
ton kömür, 300 bin ton muhtelif eşya ve 100 bin 
metre mikâbı maden direği kapasitede Ereğli, 
100 bin ton kapasiteli inebolu limanları ile 
Amasra barınağı ikmal edilmiş, İskenderun li
manı da ıslah edilerek kapasitesi 1 milyon 250 
bin tona çıkarılmış bulunmaktadır. 1952 yılı so
nunda inşasına. başlanmış olan Salıpazarı limanı 
da ikmal edilerek geçen yıl sonunda hizmete gir
miştir. 

Aynı veçhile inşasına başlanmış olan diğer 
limanların inşa faaliyeti de hızla devam etmek
tedir. Bu cümleden olarak bu yıl içinde ikmal 
edilecek olan 150 bin ton kapasiteli Giresun li
manı için 11 milyon 500 bin lira, 1958 yıbaıda 
ikmal olunacak bir milyon 200 bin ton kapasiteli 
Haydarpaşa limanı için 28 milyon 500 bin lira, 
keza 1958 yılında ikmal edilecek 1 milyon ton 
kapasiteli İzmir - Alsancak limanı için 42 milyon 
lira, yine 1958 yılında bitirilecek olan Tophane 
rıhtımı ve ambarları için 20 milyon lira, 1 milyon 
ton kapasiteli Samsun limanı için 71 milyon lira, 
1 milyon 200 bin ton kapasiteli Mersin limanı 
için 98 milyon lira sarf edileöektir. 

Diğer taraftan 1950 den bu yana Pazar, Ri
ze, Çayeli, Bulancak, Ordu, Akçakoca, Emirgân, 
Anadoluhişar, Beykoz, Mudanya, Lapseki, 
Şarköy, Çanakkale, Marmaris, Finike, Alanya, 
Anamur, Taşueu, Çardak, Gemlik, Fethiye ve 
Paşabahçe'de olmak üzere ceman 22 iskelenin 
inşaatı ikmal edilmiş bulunmaktadır-. Ayrıca Ho
pa, Fındıklı, Vakfıkebir. Ayancık, Ünye, Yalı-
köy, Kartal ve Sinanköy iskeleleri ise bu yıl zar
fında ikmal edilmiş olacaktır. Aynı veçhile in
şaları devam* etmekte olan Bodrum barınağı bu 
yıl içind« ve birinci kısmı inşaatı bitirilmiş olan 
Kefken barınağı da 1960 yılında ikmal edilecek
tir. 

înşaları son senelerde bitirilerek hizmete gir
miş olan bu limanların ve tatbikine süratle de
vam^ edilmekte bulunan bahis mevzuu programın 
ikmali ile tahmil ve tahliye kapasitesi, 1950 yı
lma nazaran 3 misli bir artışla 12 milyon 750 
bin tona çıkacağı gibi, evvelce pek iptidai şart
lar altında ve yüksek masraflarla yapılmakta 
©lan tahmil ve tahliye işlerinin az masrafla ve 
büyük bir süratli bir şekilde ifası da sâglanımş 
olacaktır. * 
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c) Hava meydanları inşaatı ve havayolları . 
Dünya hava nakliyatının gün geçtikçe artan 

ehemmiyet ve inkişafını nazarı dikkate alan. hü
kümetiniz, hava meydanlarımızın beynelmilel 
standartlara göre tevsi ve ıslahı veya yeniden in
şaları mevzuu üzerinde de ehemmiyetle durmuş
tur. 

Muhtelif kanunlarla verilen 65 milyon liral\k 
yetki 1954 malî yılı sonuna kadar tamamen kul
lanılmış, 21,5 milyon liraya mal olan Yeşilköy, 
26 milyon liraya mal olan Esenboğa Beynelmilel 
hava meydanları ile beynelmilel Adana hava mey
dânı ve Trabzon hava meydanı ve Trabzon ha-
va meydanının toprak tesviye ve drenaj işleri, 
İzmir, Afyon, Konya, Erzurum, Elâzığ ve Di
yarbakır meydan müştemilât binaları inşaatı ve 
elektrik tesisleri montajı ikmal edilmiş olup, 
Trabzon hava meydanının da kaplama işine de
vam edilmektedir. 

Ayrıca 6313 sayılı Kanunla verilen 45 milyon 
liralık ek tahsisatla yurt içi hava münakalesinde 
kullanılmak üzere Samsun, Van, Kars, Erzu
rum, İskenderun, Urfa, Gazianteb, İzmir, Antal
ya ve Ağrı'da meydanlar yapılması hususundaki 
projenin tatbikine, süratle devam olunmaktadır. 

Havayolları İdaresinin emin ve her türlü 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ticari bir işlet
me hüviyeti ile çalışmasını sağlamak üzere hu
susi teşebbüsün iştiraki ile 60 milyon lira serma
yeli Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kuru
larak 1 Mart 1956 tarihinden itibaren faaliyete 
geçirilmiş bulunmaktadır. 

ç) Demiryolları inşaatı ve bakımı : 
Demiryolları inşası ve mevcudolanların ıslah 

ve bakımı da ehemmiyetle ele alınmış ve bu mev
zuda yarım milyar liranın fevkmde>4)ir progra
mın tatbikine geçilmiştir. 

Bu programın tatbikatı cümlesinden olarak 
1950 yılından bu yana 47 kilometrelik Hasan-
kale - Horasan hattı 1 Ocak 1951 tarihinde, 14 
kilometrelik Ereğli - Çataldere - Armutçuk hattı 
1 Ekim 1953 tarihinde, 85 kilometrelik Narlı -
Gazianteb hattı 26 Ekim 1953 tarihinde, 109 ki
lometrelik Genç - Muş hattı 26 Ekim 1955 tari
hinde, 7 kilometreden ibaret bulunan Küçükçek-
mece - Soğuksu çift hattı 1955 yılında ve 3 kilo
metreden ibaret olan Çukurhisar Çimento Fab
rikası iltisak hattı 1956 yılında inşaatı bitirile
rek işletmeye açılmıştîr, 

Diğer taraftan ceman 185 kilometre uzunlu
ğunda olmak üzere, Horasan - Sarıkamış, Gazi
anteb - Karkamış, İzmir - Halkapmar, iltisak 
hatları ile Pendik - Gebze çift hattının inşaatı
na hızla devam edilmekte ve ayrıca Muş - Tat
van hattı ile Van'dan komşu İran'a kadar uza
tılacak olan hat üzerinde çalışılmakta olduğu 
gibi yeniden inşa edilecek 311 kilometrelik de
miryolu şebekesinin ihzarî etüdleri de yapıl
maktadır. 

Diğer tara'fta# mevcut demiryolu şebeke
sinin ıslahına ve veriminin artırılmasına taal
lûk eden meseleler de ehemmiyetle ele alınmış ve 
bu maksatla 1950 den itibaren 501 milyon lira
lık bir yatırım projesinin tatbikine geçilmiş bu
lunmaktadır. # 

1950 den bu yana teknik Ömürlerini doldu
ran 3 525 metre tulünde köprü ile 557 kilomet
re uzunluğunda hat yenilenmiş, 343 kilometrelik 
hat takviye edilmiş ve 676 makas ile 779 yük va
gonu imal edilerek hizmete tahsis olunmuştur. 

Bundan başka, yabancı memleketlerden mü
him miktarda yük ve yolcu vagonu ile birlikte, 
lokomotifler, motorlu ve elektrikli trenler ve mo
torlu tren romörkleri mubayaa olunmak sure
tiyle işletme vasıtaları takviye edilmiştir. 

Diğer taraftan dömür tasarrufu maksadı ile 
başlanmış olan çalışmalar devam etmekte olup bu 
meyanda Sirkeci.- Soğuksu hattının elektrifi
kasyonu ikmal edildiği gibi 114 lokomotif tadil 
edilmek suretiyle ham petrol ile çalışır vaziyete 
getirilmiştir. 

d) Deniz ticaret filomuza gelince : 
Gerek memleketimizin' coğrafi durumu, ge

rek 1950 den bu yana artmakta olan dış ticaret 
hacmini nazarı dikkate alan Hükümetiniz deniz 
ticaret filomuzun ıslah ve inkişafı hususunda da" 
büyük gayretler sarf etmekte bulunmuştur. 

Filhakika, ithal ve ihraç mallarımız nakliya
tının Türk gemileri ile yapılması suretiyle bir 
taraftan ehemmiyetli miktarda döviz tasarruf 
edilmekte, diğer taraftan döviz gelirlerinin art
ması sağlanmaktadır. 

Bu mevzudaki gayretlerimiz neticesinde deniz 
ticaret filosunun 1950 yılındaki tonaj yekûnu 
467 bin ton iken, bu miktar % 43 bir artışla 668 
bin tonilâtoya yükselmiştir. 

Bu hususta Devlet sektörü için 1950 yılından 
1956 yılma kadar 230 milyon liralık yatırım 

- 3 2 2 
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programı ele alınmış olup ceman 39 bin 591 toni
lâtoluk 7 aded modern yolcu gemisi, yekûnu 68 
bin 826 tonilâtoya baliğ 21 bin 300 tonilâ
toluk batman tankeri ceman 5907 tonilâtoluk 11 
aded şehir hattı gemisi ve 6 bin 572 tonilâtoluk 
muhtelif tipte 8 gemi olmak üzere ceman 142 bin 
196 tonilâtoluk 39 aded gemi yeniden inşa ettiri
lerek hizmete konulduğu gibi bu devre zarfında, 
yaşlı ve ağır masraflı 17 yolcu ve yük gemisi 
kadrodan çıkarılmıştır. 

Hizmete giren gemilerden bir kısmının tersa
nelerimizde inşa edilmiş bulunduğunu kaydet
mek de yerinde olur. 

e) PTT yatırımları ve faaliyetleri : 
Yurdun muhtelif yerlerinde yeni PTT tesis

lerinin kurulması ve mevcut tesislerin tevsii su
retiyle ıslahı hususundaki çalışmalara aralıksız 
olarak devam edilmektedir. Bu maksatla yeniden 
inşası takarrür eden tesisleri de ihtiva etmek 
üzCre 1950 den bu yana y/pılan yatırımların ye
kûnu 112 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Yapılan bu yatırımlar sayesinde haberleşme 
- mevzuunda vâki inkişafa mütaallik rakamlar ge

rekçede yüksek tetkiklerinize arz edilmiş bulun
duğundan bu hususta ayrıca malûmat veremiye-
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1957 bütçeleri münasebetiyle verdiğimiz izahat 

burada nihayete ermektedir. 
Bu mâruzâtımla yurdumuzun her sahada kal

kınmasını temin medeni milletler seviyesine 
çıkarmak için, iktidara geldiğimiz tarihten beri 
sarf edilmekte olan gayretleri izaha çalıştım. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere bu uğurda 
milletçe yapılmakta olan gayretler sadece Devlet 
bütçeleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer 
âmme müesseseleri tarafından finanse edilen iş
lerden ibaret değildir. 

İnanan bir milletin muazzam bir kalkınma 
hareketine nasıl katıldığını, hükümetleriniz tara-
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fmdan meydana getirilmiş olan müsait iklim 
içerisinde hususi teşebbüsün son 4 - 5 yıl içinde 
nasıl büyük hamleler yaptığını derin bir haz ye 
huzur içerisinde müşahede etmekteyiz. 

Ancak, hususi teşebbüs tarafından tahakkuk 
ettirilmekte olan bu yatırımlar hakkında yapıl
maya başlanmış olan anket henüz neticelenmediği 
için sizlere bugün nihai rakamın verememek
teyiz. 

Büyük müietimizitt iktidarımıza tevdi ettiği»-
mukaddes emanetten İlham alarak, âmme hizmet
lerinin en iyi şekilde tedviri ile beraber, memle
ketimizin uzun yıllar boyunca mahkûm edilmiş 
olduğu iktisadi yoksulluktan kurtarılmasını is
tihdaf eden bütün bu gayretlerimizi, bir iktisadi 
istiklâl dâvası olarak kabul ediyor ve yolumuzda 
azimle yürihneye devam ediyoruz. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

İktisadi cihazlanmasını en ileri milletler sevi
yesine çıkarmış, kaynaklarını en modem usullerle 
çalıştırmaya başlamış, halkının maddi ve mânevi 
refahını teminat altına almış,» dünya pazarlarına 
sağlam bir surette yerleşmiş, millî müdafaasının 
malî ve teknik icaplarını karşılamaya kaadir ,bir 
bünyeye kavuşmuş' müstakbel Türkiye istikame
tinde bir merhale teşkil eden 1957 bütçelerinin 
Yüksek Heyetiniz tarafından yapılacak tetkik
lerle daha da değerleneceğine ve en mütekâmil 
bir hüviyet iktisabedeceğine emin bulunuyoruz. 

Yeni bütçenin «de memleketimize ve milleti
mize hayırlı ve başarılı olmasını temenni ederim. 
(Soldan, sürekli ve şiddetli alkışlar) 

REİS — İnikada 10 dakika ara veriyorum 
efendim. 

l^ÜVlT YETKİN (Malatya) — Reis Bey 
takririm vardır, lütfen okutunuz. 

REİS — İnikada 10 dakika ara verilmiştir 
efendim. 

Kapanma saati: 18,05 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 18,40 

BEİS — Beisv ekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Attilâ Konuk (Antalya) 

REÎS — Bütçe müzakerelerine devam edi- j 
yoruz. 

Müzakereler için Riyasete verilmiş takrirler 
var, okuyoruz: j 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Yüksek } 
Riyasetine j 

Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde Mali- ' 
ye Vekilinin yapmış olduğu konuşmanın radyo . 
vasıtasiyle yayınlanacağı radyonun sabah bül- ; 
teninde ilân edilmiş bulunmaktadır. Meclis Kür- ! 

süsünde de bunun için bâzı tesisat yapıldığı 
görülmektedir. I 

1955 bütçe müzakereleri sırasında Hükümet 
Reisi mütaakıp .bütçelerde Maliye Vekiline bu 
imkân verildiği takdirde muhalefetin de bun
dan istifade edeceğini, taahhüt ve ifade etmişti. 

Bu itibarla muhalefet grup sözcülerinin büt
çe hakkındaki görüşlerinin de aynı vasıta ile 
vatandaşa ulaştırılmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

Malatya Mebusu Kara Mebusu 
N. Yetkin M. Hazer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
20. II'. 1057 

Maliye Vekilinin bütçe hakkındaki konuş
ması radyo ile millete duyurulmuştur. Vatan
daşların mukayeseli ve isabetli bir hükme va
rabilmesi için muhalefet grupları adına yapı
lacak konuşmaların'da radyo ile millete duyu
rulması uygun olacaktır. Bu cihetin karar al
tına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
O. Bölükbaşı 

REÎS — Dahilî Nizamnamenin 222 nci mad
desi, mebuslar tarafından, Heyeti Umumiyeye, 
icraya mütaallik temenni takriri verilemiyece-
ğini âmir bulunmaktadır. 

Bu takrirler icraya mütaallik bulunması iti
bariyle okumakla iktifa ediyorum. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Müzake
re usulü hakkında, söz istiyorum. 

REÎS — Ne hususunda? 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) -—-Dahilî Ni

zamnamenin 147 nci maddesine atfen söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar'; bütçe müzakereleri Meclis
te cereyan eden ve bu itibarla teşriî bir faali
yet olduğuna ve bu faaliyet arasında Hükümet 
bütçeyi.... 

REÎS — Usul hakkında konuşmuyorsunuz? 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reis Bey

den, Meclis müzakerelerinde Maliye Vekilinin 
konuşmasını radyo ile ilân etmeyi hangi usul
le yapmış ise ajmı usule ittibaen bizim de ko
nuşmamızın radyo ile verilmesini rica ediyo
rum. Riyaset Divanı Meclis müzakerelerini ni
zamnameye uygun olarak idare eder vej^a... (Sol
dan, gürültüler) 

FETHÎ ÇELÎKB AŞ ' (Devamla) — Şimdi 
147 nci maddeyi okuyorum: 

IIÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Aşağı in. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Himmet 

Bey, sözünüz varsa buraya gelir konuşursu
nuz. Vatandaş sizi Mecliste mebusluk yapası-
nız diye gönderdi. (Sağdan şiddetli alkışlar) 
(Soldan in aşağı sesleri) 

REÎS — Arkadaşımıza hakaret ediyorsunuz. 
Sözünüzü geri alın rica ederim. (Soldan sö
zünü geri alsın sesleri) Himmet Beye söyle
diğini;; sözleri geri alın. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ne söy
lemişim ki, geri alayım. 

REÎS — «Vatandaşlar sizi mebusluk yapa
ğınız diye gönderdi» dediniz. Bunu hakaret 
makamında söylediniz, 

324 — 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) Hakaret ola

rak hiçbir arkadaşa, benim de âzası bulun
duğum bu Mecliste, söz söylemem. Bir arka
daşa söz söylemek bu mânada alınırsa kendi
mi bundan tenzih ederim. 

Maddeyi, okuyorum. 

Madde 147^ —• Mecliste iki zabıt tutuhıı : 
1. Harfiyen zabıt. Bu zabıt, zabıt ceride-

siyle ve icabında Resmî Gazete ile ilân olunur! 
«Soldan : Güzel, mesele yok sesleri» 
ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bu

nun, bu mesele ile ne alâkası yar? 
REÎS — Abidin Bey hatibe müdahale et

meyin rica ederim. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reis Bey

den, Nizamnamenin " hangi maddesine tev
fikan Maliye Vekilinin konuşmasını radyo ile 
ilân etmiştir^ bunu öğrenmek isterim. 

MUJIAD ALÎ ÜLGEN (Afyon KUrahisar) — 
Teamül var. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — İcranın faaliye
tini âmme efkârına duyurmak için hususi ka
nun var. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — ihsan 
Gülez arkadaşım bir hususu karıştırıyor : Hü
kümetin Meclis dışındaki icraatı efkârı umu-
miyeye duyurulabilir, buna bir-şey demiyoruz. 
Ama Meclis faaliyetleriyle alâkalı bir konuşma > 
ilân ediliyor. Eğer, Hükümetin Yüksek Huzu
runuzdaki konuşması icrai mahiyette ise, Riya
set öyle telâkki ediyorsa bunu tesbit edelim. Ar
kadaşlar, Meclis içerisinde cereyan eden hiçbir 
müzakere, hattâ Başvekilin konuşması dahi ic
rai mahiyette değil; teşriî mahiyettedir. Bu da 
teşriî murakabeye aittir. 

Eğer Riyaset, Maliye Vekilinin konuşmasını 
radyo ile yayınlamamış olsaydı, muhalefet par
tilerinin grup sözcülerinin de sözlerinin, hattâ 
iktidara mensup grup sözcülerinin de sözlerinin 
radyo ile yaymlajımaması ieabederdi. 

: Şimdi arkadaşlar mühim bir noktaya temas 
-edeceğim. Demin okunan bir takrirde bahse
dildiği üzere, 1955 yılında vâki bir itiraz üze
rine Başbakanîn; «Badema ya hepsini yayınla
rız veya -hiçbirini yaymlamayiz.» demesi dahi 
bu vazifeyi Meclis Riyaset Divanının değil.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yanlış, yanlış. 
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FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Çok gü

zel, Başvekil «yanlış» diyor. Şu halde Riyaset
ten hakikaten nizamnameye uygun olark bu işi 
tedvir etmesi istenmektedir. Bu yalnız mu-ha-
lefet partileri mebuslarının değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin heyeti umumiyesinin va
zifesi ye (hakkıdır. Bu bakımdan ısrar ediyo
ruz. Nizamnamenin hangi maddesiyle bu usul 
tatbik edilmiş ise aynı usule riayetle, yalnız mu
halefet partileri sözcülerinin değil, iktidar par
tisi sözcüsünün de konuşmasının "yayınlanması 
lüzumu aşikârdır. (Reye, reye sesleri) 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız reye koyalım di
yorlar. Hayır arkadaşlar, Nizmname ortda 
iken bu, reyle halledilemez. Nizamnameyi de-, 
ğiştirirsiniz, mesele kalmaz. Bütçe müzakere
lerinde yalnız Maliye VeRîlinin sözleri yayınla
nır ve müzakereler devam eder, dersiniz. Bu, 
ancak Nizamnamenin tadili ile halledilir. Eğer 
ekseriyet karar verirse badema bu usul tatbik. 
edilir, aksi takdirde bundaki hata aşikârdır. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bütçe müzake
resinin başladığı bugün böyle aşikâr bir usul
süzlükle görüşmelere başlanırsa, milletin bek
lediği tam açıklığa bu, müsait olmaz. Burada • 
yapıcı tenkidler yapınız, uluorta konuşmayınız, 
diyorsunuz. O halde bütçe müzakeresinde ya
pıcı tenkidlerimizin millete duyurulmasına mü
saade edîn, bunu rica ederim. Hükümetin ic
raatını, iş tutumunu, iktidar partisinin sözcüsü
nün, hattâ Bütçe Encümeninin sözcüsünün, mu
halif partilerin sözcülerinin nasıl gördüğünü 
millet hakikaten öğrenmek ister. (Gazetelerden 
öğrenir sesleri) . 

'A 
Şimdi efendim, Nusret Bey arkadaşımın, 

benim esbabı mucibelerime iştirak etmemesin* 
rağmen, Riyaset Divanından grup adına rica 
ediyorum. Maliye Vekilinin konuşmasını Ni
zamnamenin hangi maddesine uyar&k radyo ile 
ilân etmiş ise.... (Soldan, teamüle uyularak ses
leri) Grup sözcülerinin görüşlerinin de aynı 
maddeye uyularak - reyinize arz etmek suretiyle 
değil - ilânına tevessül etmesinin vazifesi iktiza
sından olduğunu söyliyerek huzurunuzdan ayrı
lıyorum. (Sağdan/alkışlar) 

REİS — Başvekil buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar... Benden evvel ko-. 
nuşan hatibin, dâvasını 'halletmek için, benim. 
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* vaktiyle bu kürsüden yaptığım bir beyanı ele 
almış olması vesilesiyle huzurunuza gelmiş buiu-
nuyorum. 

Mesele hatibin söylediği gibi değildir. Deni
liyor ki, vaktiyle burada yapılan bir 'hükümet 
beyanı, radyo ile umumi efkâra intikal ettirilmiş 
ve bu, mucibi şikâyet olmuş.. Ben de Başvekil 
olarak, bu hal, tekerrür etmiyecektir, tekerrür/ 
ettiği takdirde muhalefete de aynı hak tanına
caktır, demişim. Mesele böyle değildir, muhterem 
arkadaşlar. 

Umumi olarak, Meclis dışında cereyan eden 
parti mücâdeleleri radyoya intikal ettiriliyor diye 
şikâyet olunuyordu. Biz de bundan sonra rad
yoda bunları keseriz, kestiğimiz takdirde size 

* de o hakki veririz, dedik. Binaenaleyh o hâdise 
ile şimdiki iddia arasında hiçbir münasebet olma
dığı aşikârdır. 

Fethi Çelikbaş'm nizamname bakımından ileri 
sürdüğü mütalâaya gelince; iddiasını nizamna
menin hiçbir maddesine istinadettiremedi. 
Diyor ki: Madem ki, Hükümet konuşuyor, o hal
de muhalefete de aynı hakkın verilmesi lâzımge-
lir. Böyle bir talep, hükümetle muhalefetin tea
dülü esasına istinadeder. Şayet bizim grupumuz 
adına konuşan arkadaşımızın konuşması radyoya 
intikal ettirilecek olursa o zaman bu hakkı bizdtjn 
talebetınek yerinde olur. (Soldan, bravo sesleri 
ve alkışlar). * 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir* — Reis 
Bey, usul hakkında- söz istiyorum. 

REİS — Usu| hakkında iki açkadaşa söz ver
dim, başka söz veremem. 

Şimdi arkadaşın Riyasete sorduğu bîr suale 
cevap veriyorum.* ' " • * • • 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Son söz 
Hiilletvekiline aittir. 

REİS — Müsaade buyurun. (Gürültüler) 
Gürültü etmeyin rica ederim. Riyaseti de mi 
konuşturmıyacaksınız? (Gürültüler) 

Fethi^Çelikbaş arkadaşımız meseleyi yanlış 
anlamıştır. Evvel emirde buradan radyo ile ne
şir, gazete ile neşir, fotoğraf almak, Meclis 
müzakerelerinin aleniyetinin icaplanndandır. 
îstiyen gelir, bu işler için Riyasetten müsaade 
ahr. Radyo idaresinin neşirde bulunması icrai 
bir harekettir. Bu hareket hakkında takrir ver
dikleri için Dahilî Nizamnamenin 222 nci mad
desi mucibince bu temenni takrirlerini okumak-
la iktifa ettim. (Soldan, bravo sesleri) 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hükü

metten sonra söz milletvekilinindir. 
REÎS — Usul hakkında mı konuşacaksınız? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Usul 

hakkında. 
SEBATÎ ATAMAN ^Zonguldak) — Ondan 

evvel ben söz istedim Reis bey. (Gürültüler) 
Kî)t$ — Osman Bey; usule ait cevap veril

miştir, usul diye bir şey kalmamıştır. Usul bitti 
söz vermiyorum. Usul hakkında söz kalmadı. 

OSMAN BÖLÜÇBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, kürsüye geldikten sonra... (Şiddetli gü
rültüler, soldan sıra kapaklarını vurmalar) 

REİS — Osman Bey; söz vermiyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sıra 

kapaklarını vurmak sadece mağlûbiyeti ilân eder.. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır)' — Böyle 

Riyaset yapılmaz. ̂ (Gürültüler) 
REÎS -*- Yusuf Azizoğlu Bey; sözünüz Ri

yasete hakarettir... 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Riyaset 

Makamı vazifesini yapamıyor... 
REİS — Yusuf Azizoğlu Bey; Riyasete ha

karet mahiyetindeki sözünüzü geri alınız. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Sözümü 

geri almıyorum. (Gürültüler) 
BEİS — Arkadaşlar; Yusuf Azizoğlu arka

daşımız; (Böyle Riyaset yapılmaz) diye Riyaset 
Makamına hakarette bulunmuştur. Kendisinin 
iki celse içinJVleclis içtimalanna iştirak etmemesi 
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler..^ Kabul edilmiştir. (Sağdan, 
şiddetli gürültüler). 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Ni
zamnameyi tatbik etmiyorsunuz, Nizamnameye 
göre müdafaa hakkım vardır, verin hakkımı 
bana. 

REÎS — Size söz vermek için evvelâ ihtar 
ettim ve sözünüzü geri alın dedim, kabul etme
diniz. (Sağdan, gürültüler, bu*söz vermek değil
dir, sesleri) 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Ni
zamname der ki : Kendisine ceza verilen mebusa 
kendisini müdafaa için söz verilir. Siz nizamna
menin bu hükmüne riayet etmiyorsunuz. 

REÎS — Kararın infazını rica ederim. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 
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doğru bir hareket değildir. Bu makamın icapla
rım yapmanız lâzımdır. fc 

(Yusuf Azizoğlu salonu terk etti.) 
REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hak

kında... 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın

da söz istiyorum. • ^ 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Reyleri 

saymadınız, haksızlık oldu. (Soldan : Gürültüler, 
sayıldı sesleri. Sağdan, sayılmadı, sesleri) 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi üzerin
de söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Hürriyet Partisi Grupu adına: Ekrem Alican 
Halk Partisi Grupu adına : Nüvit Yetkin 
Demokrat Parti Grupu adına : Hayrettin 

Şrkmen 
Kemal Biberoğlu (Çorum) 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
Zeki Erataman (Tekirdağ) 

. İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ) 
Hilmi Dura (Kastamdaü) 
Hikmet Bayur (Manisa) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Nusret Kirîşcioğlu (Zonguldak) 
Abdujlah Aytemiz (Maraş) 
Osman Turan (Trabzon) 
Mfehmet Hazer (Kars) 
A. Fahri Ağapğlu (Konya) 
Ahmet Gürkan (Tokad) 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) 
Belhzat Bilgin (İzmir) 
Ömer Bilen (Ankara) 

- Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar) * 
Şulûsi Bozbeyoğlu (Tokad) 
Kemâl özçoban (Afyon Karakışa r) 
Sudi MAçıoğlu (Manisa) 
Sabri Erduman (Erzurum) 

•s . .. 
REİS—Başka söz istiyen var mı? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Beni de 

kaydettiniz mi Reis Bey? 
REİS — Kaydettim efendim. 
Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupû^ıdma 

Ekseni Alican 'indir. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hürriyet Partisi Meclis Grupu ' 
adına 1957 bütçe lâyihası ve ekli cetvelleri üze
rindeki maruzatımıza başlarken, bu Devlet ve
sikasını, Türk milletine ve Türkiye Büyük ̂ Mil-
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let Meclisine takdim eden umumi gerekçeye hâ
kim, resmiyet, ciddiyet ve tarafsızlıkla gayri-
kabili telif zihniyete, geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da dikkati çekmek isteriz.' 

Filhakika bu gerekçe; bâzı hâdiseleri, âdeta 
insan aklıselimi ile istihza edercesine, bugüne 
kadar yapılmış izahların tam aksi bir görüş içe
risinde izah etmeyi, bir nevi zekâ işareti telâkki 
etmektedir. 

Yine bu gerekçe, zaman, zaman, vakıaları de-
ğij, rakamları dahi tek bir istikametin yardım
cısı olacak şekle, sokmaya, gayret sarf eden par
tizan görüşü, Devlet idaresine temel saymakta
dır̂ . 

Hulâsa, Devlet İJütçeskıe vuzuh vermek, büt
çenin tetkik imkânlarını kolaylaştırmak zahiri 
maksadı arkasında kaleme alınmış .bulunan bu 
gerekçe, asıl lüzumlu malûmatı bir kenara 
iten ve birtakım rakam ve söz bolluğu içerisin
de okuyanların bütçe hakkında salim bir fikir 
edinmeleri imkânını bertaraf eden bir vuzuhsuz
luk vesikasıdır. Gerekçe üzerindeki bu İpsa te
vakkuftan sonra; esas hakkındaki görümlerimizin 
izahına geçiyoruz : 

Malîye Vekilinin Anadolu Ajansı vasıtasiyle. 
8 . II . 19££ tarihinde Türk milletine ilân etti
ğine göre; 1957 Devlet bütçesi Demokrat Parti 
iktidarının dördüncü denk bütçesidir. Bundan 
evvelki denk bütçeler de, 1954, 1955, Î956 .malî 
yılları bütçeleridir. 

Maliye Vekilinin hiç tereddüt etmeden orta
ya attığı bu katı ve sarih iddia, bizi bir nebze 
denk bütçe tâbiri üzerinde durmaya sevk etmek
tedir. Bizim anladığımız mânası ile, bütçeler; 
adlarını delîk koymakla değil, samimiyet, umu
miyet ve tasarruf kaidelerine âzami dikkat ve 
itina ile hazırlanmak, bu esaslar içinde kanuni-
yet iktisabetmek ve bir yıllık icra sonunda tahsi
lat ve sarfiyat miktarları tahminlere uygun su
rette tahakkuk ederek mütevazm bir şekilde ne
ticelenmek şartiyle denk bütçe vasfını iktîsabe-
derler. 

Bu itibarla, 1957 bütçesinin denkliği mevzu
unda bir karara varmadan evvel", denk oldukları 
iddia olunan bundan evvelki üç bütçeyi kısaca 
gözden geçirmek isteriz. -

1954 bütçesi, hükümet tarafından denk olarak 
hazırlanmış ve T. B. M. Meclisinden masraf ve 
varidat muhammenatı- 2.288 küsur milyon lira 
şeklinde denk olarak çıkmıştır. 
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Bu bütçenin bir yıllık icra safhası sonunda, 

ihzar olunan hesabı katî kanun lâyihası; hükü
metçe, 1955 Aralık ayında, yani 14 ay evvel 
T. B. M. Meclisine sevk olunmuş bulunmaktadır. 
Divanı Muhasebatın mutabakat beyannamesi de 
Temmuz 1956 ayında, yani 7 ay evvel, T. B. M. 
Meclisine gelmiştir. 

Bu hesabi katî kanun lâyihası va mutabakat 
beyannamesi, nedense,1957 bütçe müzakerelerine 
kadar Umumi Heyete sevk olunamamış ve Divanı 
Muhasebat Eneümen'indekî ikametinin bir seneye 
yaklaşmasında mahzur görülmemiştir. 

Bu hesabı katî kanun lâyihasına nazaran; 
1954 malî yılında Devlet varidatı tahmin elilen-
den 104 milyon lir^ noksamı ile 2 184 milyon li
ra olarak tahsil. olunabilmiş. Devlet masraf lan 
da tahmin olunan miktarın 67 milyon lira fazla
siyle 2 356 küsur milyon lira olarak .tahakkuk 
etmiştir. 

Varidata nazaran masrafların fazlalığı" olan 
171 milyon lira da bu bütçenin açığını teşkil et
miştir. Şu hale göre, Demokrat Parti iktidarının, 
Meclisten mütevazin rakamlarla çıktığı için, denk 
•adını alan 'bu bütçesi, 'haddi zatında 171 küsur 
milyon liralık açığı muhtevi bir açık bütçedir. 

1955 malî yılı bütçesi, > Hükümet tarafından, 
müzakere mevzuumuz 1957 bütçesinde olduğu gi
bi, henüz hukuki hüviyetleri meveudolmıyan, 
mevhum birtakım varidat ile denkleştirilerek Bü
yük Millet Meclisine sevk* olunmuş, Meclisin, ka
nunsuz varidatı kabul- etmemesi üzerine bu büt
çe 151 küsur milyon liralık bir açıkla kanuniyet 
iktisabetmiştir.v Bu bütçeye ait hesabı katî ka
nun lâyihası da aralık 1956 ayında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk olunmuştur. 

Bu lâyihaya göre, 1955 malî yılı için tahmin 
olunan 2 789 milyar liralık varidat, yıl içinde, 
206 milyon lira noksaniyle 2 583 milyar lira ola-

' rak tahsil olunabilmiştir. 
2 940 milyar liralık masraf tahsisleri ise; 161 

milyon lira noksaniyle, 2 779 milyar lira olarak 
tahakkuk etmiştir. Bu bütçede de; varidat tahsi
lâtına nazaran, yapılan masrafların fazlalığı olan, 
195 küsur milyon lira, açık miktarım teşkil et
mektedir. Şu halde; Meclisten 151 milyon lira 
açıkla çıkmış bulunan, bir yıllık icra safhası so
nunda bu açık miktarı 44 milyon lira fazlasiyle 
195 milyon liraya yükselen, 1955 malî yılı bütçe-
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sine de, denk diyebilmek, bu kelime bir ilmî terim 
olarak^ kullanıldığı takdirde mümkün değildir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Zatıâliniz de kabul ettiniz ama. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — 1955 büt
çesini kabul ettik, açık bütçeler de kabul edilir, 
denk bütçeler 4^ Ama denk iddiasında bulunmak 
hilafı hakikattir. (Sağdan, bravo sesleri). 

1956 malî yılı bütçesine gelince; halen icra saf
hasında bulunan ve son günlerini yaşamakta olan 
bu bütçe, Meclise denk olarak sevk olunmuş ve 
3 324 küsur milyarlık masraf ve varidat muham-
menatı ile denk olarak kanuniyet iktisabetmiş-
tir. Bugüne kadar tahsilat rakamlarının göster
diği neticeler, varidat muhammenatmın, tahak
kuk edemiyeceğini açıkça meydana koymuş bu
lunmaktadır. Kabul edilen tahsisat, tamamen 
kullanıldığı takdirde, bu bütçenin 1956 yılındaki 
süratli fiyat yükselişlerine rağmen asgari 350 
milyon liralık bir a$ık vereceği anlaşılmaktadır.. 
Şu halde bu bütçe için de denklik teriminin kul
lanılması maalesef mümkün olamayacaktır. 

Rakamların gösterdiği bu sarih neticeler mu
vacehesinde Maliye Vekilinin 1957 malî yılı büt
çesini Türk milletine, 4 ncü cjenk bütçe olarak 
takdiminin, hakikatle külliyen alâkası^ bir beyan 
olduğu meydana çıkmaktadır. , 

Bu vesile ile; Demokrat Partinin iktidara 
geldiği günden, bugüne kadar, neticeleri mey
dana çıkmış bulunan bütçelerinin, tahmin olu
nan ve filhal tahakkuk eden açık miktarları
nı Yüksek Heyetinize arz etmek isterim : 

t 

1951 malî 
1952 » 
1953 » 
1954 » 
1955 » 

yılı 
» 
» 
» 
» 

Tahmin olunan 
açık miktarı 
milyon lira 

- 134 
199 
167 
000 
151 

Tahakkuk 
eden aqik 

"miktarı 
milyon lira ' 

138 
94.6 

146.9 
171 
195 

1956 malî yılı bütçesi mevcut tahsisatı ta-
mamiyle kullandığı takdirde muhtemel açık 

i 350 milyon liradır. 
I Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere; 

Demokrat Parti hükümetlerinin, bu parti pro-
I gramının tahakkuk ettirdiklerini iddia ettik-
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leri, biricik maddesi olan denk bütçe mad
desi de, kenara itilen diğer maddeler gibi, ta
hakkuk etmek imkânından tamamen uzak kal
mıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul)ı. — Günah,, günah.. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) '— Programı
nızı açınız, hangi madde tahakkuk etmiştir, 
göreceksiniz. (Sağdan, alkışlar) 

MURAD ÂLÎ.ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— O bizi alâkardar eder, sizi alâkadar etmez. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bu mevzu
da asıl dikkate şayan olan cihet; açık olduğu 
kabul olunan 1951 ve 1953 yılları bütçelerinin, 
denklikleri iftiharla iddia edilen 1954 - 1957 
bütçelerine nazaran, çok daha sağlam bir ma
lî hüviyet taşıdıkları, açıklarının, adları denk 
olan bütçeler açıklarından daha az olduğudur. 

Diğer taraftan; üzerinde ehemmiyetle du
rulması gereken bir ikinci cihet de, Meclis
ten açık olarak çıkmış bütçelerin, açıiklarını, 
normal malî kaynaklarla karşılamak için ge
rekli malî tedbirlerin, Muvazene! Umumiye 
kanunlariyle ve Büyük Millet Meclisince alın
mış. bulunduğu, adları denk olan bütçeler 
açıklarının ise, durumu umumi efkârın gözün
den uzak-tutmak maksadiyle ve Hazine mev-
cutlariyle karşılandı adı altında, Merkez Ban
kasının bankmot meveutlariyle karşılanmakta 
bulunmasıdır. Vakit bulup, Hazinenin Merkez 
Bankasından aldığı avansların sfen yıllardaki 
süsâtll artışını tetkik edenler, bu iddiamızın 
rakamlar halindeki delillerini tesbit etmiş ola
caklardır. - ~ 

Demokrat Partinin, bütçe mevzuunda,, prog
ramının 73 ııcü< maddesiyle kabul ettiği esas
lardan biri de, bütçede samimiyet prensibidir. 
Filhakika bu program «samimîlik ve açıklıkla 
ve çok sıkı bir tasarruf zihniyetiyle tanzim 
edilmiş denk bütçe, malî siyasetimizin esasıdır» 
demektedir. Nitekim; Demokrat Partinin mu
halefeti sırasında, geçirdiği dört bütçe yılında 
bütçe sözcü tiı günü yapan bugünkü Hükümet 
Reisinin 1946 yılı sonunda kalemi eline alıp, 
partisi adına tenkidlere girişirken ilk temas et
tiği'mevzu, bütçede samimiyet meselesi olmuş, 
onun bu hassasiyeti 1950 yılı bütçesi kabul edi
linceye kadar hızından hiçbir şey kaybetmek
sizin, hattâ yıldan yıla hızım artırarak devam 
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etmiştir. (Sağdan; bravo, sesleri^ hâlâ devam 
etmektedir, sesleri) Biraz sonra hâlâ devam: 
•edip ctmiyeceğini anlarsınız. 

Sabık sözcü, o zaman Devlet bütçesindeki 
münakalelerin fazlalığından, munzam tahsisat 
taleplerinin çokluğunda», haklı olarak şikâyet 
ediyordu. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul)' — O zaman % 27, şimdi % 1. •> •. • #kt, 

EKREM ALÎCAN {Devamla) — Neticeyi 
bekleyin efendim, mahcubolacaksınız. (Sağdan; 
bıravo sesleri, alkışlar) 

«Bütçeler, diyordu, nihayet tahminlere da
yandıkları için, tahmin ile tatbik sonunda va
rılan neticeler arasında az çok farklar hâsıl ol
ması- pek tabiîdir. Ancak; evvelki yılların tat
bikat ve neticeleri göz önünde bulundurulaca
ğı için, tahmin ile netice arasındaki farkın mu
ayyen bir nispeti geçmemesi ieabeder. Bu fark, 
mâkul bir nispeti aşarsa, ya bütçenin tanzimin
de samimî hareket olunmadığına veyahut da 
esaslı tenkidler yapılmadığına hükmetmek iea
beder.» 

Bu arada ilâve ediyordu. % 
«Ge$en yıllar, hep denk bütçe, denk bütçe 

Miye meclise sunulan bütçelerin, nasıl her yıl 
mühim açıklar vererek borçlar yekûnunu mil- ' 
yarlara yükselttiğini ve" emisyon mekanizması
nın işletilmesi suretiyle de kâğıt para miktarı
nın nasıl 200 milyondan bir milyara çıkarıldı
ğını biliyoruz.» 

(Soldan; ne muazzam eserler meydana, ge
tirildiğini görüyorşupız sesleri). 

Beyefendi, göreceksiniz, eserleri burada. 
Lütfedin, dinleyin, 

Filhakika, Demokrat Partinin iktidarı yıl
larında, münakaleler ve munzam tahsisat talep
leri, Halk Partisi devresi bütçelerine nazaran 
azalmıştır. Fakat Menderes Hükümetleri, bütçe
de gayrisamimî daha mazbut formüller- ve dik
kati çekmesi daha güç usuller içerisinde yü
rütmek imkânını bulmuşlardır. (Sağdan; bra
vo, sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul )— Ne zamandan beri? 

EKREM ALÎCAN. (Devamla)' — 1954 yılın
dan beri. ' ^ 

.BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ya, öyle mi? 
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BKREM ALÎCAN (Devamla)"— Evet. Ali-

can konuşmalarında her zaman bunları söyle-
mistir. Zabıtlarda vardır. O zabıtları niye çı
karmıyorsunuz? 

REÎS — Karşılıklı konuşmayın. Hatibin sö
zünü kesmeyin. ^ 

EKREM ALICAN (Devamla) — Sabık ik
tidar i varidat tahminlerini mahdut tutar, mas
raf tahminlerini bu miktarlara ayarlardı. Bu 
cfurum, yıl içerisinde, bilhassa Millî Müdafaa 
tahsislerinde, munzam ödeneklere ihtiyaç gös
terir büyük rakamlı münakaleler, munzam ve
ya fevkalâde ödenek kanunları çıkarılın asını 
zaruri kılardı. Bu itibarla, bütçelerin, Meclis
ten çıkış anındaki malî hüviyetleri ile, hesabı 
katîlerden sonraki malî hüviyetleri birbirinden 
tamamen ayrı mahiyet arz ederdi. Dün bu sa
mimiyetsizliği tenkid edenler, bugün aynı sa
mimiyetsizliği bütçe üzerindeki Meclis mura
kabesini, çok daha azaltan, bir başka yoldan 
tatbika koymuş bulunmaktadırlar. Bu tatbi
kat, yıl geçtikçe, müşkülât arttıkça daha da 
ileri bir mahiyet almaktadır. 

Yeni tatbikat eski iktidarın yaptığının tam 
aksidir. Onîar masrafları az gösterirlerdi, ye
niler varidatı fazla göstermekte, masraf tan**-
sislerini bu yüksek varidat rakamlarına ayar
lamaktadırlar. Meclisten, bu şekilde çıkarılan 
bütçe, tahsisat rakamları, yıl içerisinde tahsi
lat durumuna göre, Hükümetçe yeni bir ayar
lamaya tâbi tutulmaktadır. Bu usul ile; ek öde
nek ve münakale talepleri asgariye indiril
mekte, yeni ayarlamalardan, gayrisamimîyetten 
Meclisin haberdar olması imkânları bertaraf 
olunmakta, bütçe üzerindeki Meclis murakabe
si ise nazari bir mahiyet iktisabetraektedir, Ay
rıca bu usul iktidar partisinin propaganda or
ganlarına da muazzam imkânlar hazırlamakta-
dr. Büyük rakamlı bütçeler, büyük masraf 
tahsisleri, denk bütçe, görülmemiş inkişaf ede
biyat gibi... 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Yalan mı? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Ne kadar 
doğru, ne kadar yanlış olduğu yine bu notlarda 
mevcuttur. Dinleyince siz de inanacaksınız Mu-
raâ^âi Bey*.. Bu itibarla, hesapsızlığından acı 
acı §ifcâyet ettiğimiz Demokrat Parti iktidarı, 
bu mevzuda eskilere nazaran, çok daha hesabi 
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hareket etmenin usulünü keşfetmiş bulunmakta
dır. 

Bu mütalâamızın müşahhas delilleri olmak 
üzere umumi mahiyette bâzı misaller de vermek 
isteriz : 

1. Hesabı katî kanunlarının; Devlet bütçe
sine mevzu tahsisattan, yıl sonuna kadar sarf 
olunamadıkları için iptal edilen miktarları gös
teren, imha edilen ödenekler kalemi, yıldan yı
la artmaktadır. 1950 - 1955 bütçe yıllarında 
aşağıdaki miktarlarda tahsisat iptal olunmuşlar
dır : 

îmha olunan tahsisat 

74 000 000 
115 000 000 
127 000 000 
158 000 000 

lira 
» 
» 
» 

1952 malî yılı 
1953 » » 
1954 » » 
1955 » » 

Bütçelerin varidat tahsilatında, yıl başla
rındaki varidat tahminlerine nazaran, her yıl 
daha mütebariz bir hal alan gerilemeler müşa
hede olunmaktadır. 

1951 - 1956 malî yıllarında; Devlet bütçele
rinin, tahmin olunan varidat miktarlariyle, tah
sil olunan varfdat miktarları şu seyri takibet-
miştir : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
im 

Tahmir L OİU-

nan varidat 
Milyar 

1 344 
1 551 
1 959 / 
2 288 
2 789 

^lira 

Tahsil olu
nan varidat 
Milyar lira 

1 353 
1 651 
193(3 
2 184 
2 583 

Fon 
Milyon lira 

+ 9 
.+ 100 
— ; 23 
— 104 
— 206 

3 324 Muhtemel , Muhtemel 
tahsilat 2 974 fark 350 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yukardaki cetvellerin vuzuhla Önümüze sür

düğü bir hakikat vardır. O da, Demokrat Parti 
iktidarının, bütçede samimiyet fikrinden her 
yıl biraz daha uzaklaşmakta olması ve Devlet 
bütçesinin, kullanılmıyan tahsisatının tahsil 
olunamıyan varidatının, bu fikrin terk edilmesi 
nispetinde, yıldan yıla artmakta bulunmasıdır. 
Bu suretle, Türk Maliyesinin, 1952 ve 1953 yıl
ları bütçelerinde eriştiği, cidden takdire değer 
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ileri durumdan, gün geçtikçe biraz daha uzak-
laşıldığını esefle müşahade etmekteyiz. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Yani- zatıâliniz ayrıldıktan sonra. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Evet efen
dim. 

1956 yılı bütçesinin tahminlere nazaran tah
silat noksanlığının, asgari 350 milyon lira ola
cağı, daha şimdiden meydana çıkmıştır. Şu 
halde, 1956 malî yılı, samimiyetsiz bütçe politi
kasının, zirve yılı olmak vasfını kazanmış bu
lunmaktadır. 

Bütçe tasarruf prensibi Demokrat Parti mu
halefetinin iltifatına fazlasiyle mazhar olmuş ve 
bugünkü Hükümet Reisinin ağzından, Türk Mil
letine, defatle ilân edilmiş, malî prensipler
den biri de, bütçede tasarruf "prensibiydi. 

Biraz ev ver okuduğum, parti programının 
73 ncü maddesinde, çok sıkı bir tasarruf zih
niyeti ile tanzim edilmiş, denk bütçeden bahse
diyordu. 

1947, 1948, 1949 ve 195Ö bütçe müzakere za-, 
bıtları dünün sayın muhalefet sözcüsünün, büt
çemde tasarruf edebiyatına ilâve ettiği, şahaser 
numunelerle dolu bulunmaktadır. Bu sözcü o 
zamanlar, bilhassa personel masrafları üzerinde 
durmakta, Devlet bütçesinin, bu bakımdan içe
risine yuvarlandığı Bürokrasi çukurundan ne 
zaman kurtarılacağını, yıldan yıla bu çukura 
daha fazla gömülmekte olan idare mekanizma
sının bir battal çark halinde işlemekte, daha ne 
kadar devam edeceğini heyecan ve teessür içe
risinde sormakta J d i 

Filhakika;- karşılama, ağırlama, uğurlama, 
ziyafet, hediye, gösteriş ve keyfî vesaiti nak
liye masrafları gibi, 1950 yılma nazaran zaman 
zaman 35 misli yükseldiği sabit olan israf {hare
ketleri yanında, bütçede tasarruf fikrinin asıl 
tatbika konulabileceği saha, Devlet bütçeleri
nin en büyük yiyici masraf grupunu teşkil eden 
ve bütün Devlet mekanizmasının organizasyonu 
ile alâkalı bulunan, Devlet personel kadrolan 
ve bu kadroları işgal edenlere ödenen personel 
masraflarıdır. 

Bu itibarla, sabık sözcünün, o zaman parma
ğını bastığı -noktanın, meselenin can alacak 
noktası olduğunda şüphe yoktur. Hastalığı, böy
lece teşhis eden tabibe, hastanın teslim olduğu 
günden bugüne, tam 7 sene geçmiştir. Bu 7 
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senelik mesainin muhassalası olan 1957 Devlet 
bütçesi huzurunuzdadır. Bu bütçenin, yatırım 
kalemleri içerisine karışması muhtemel kısım
lar hariç, bir milyar 600 milyon lirası personel 
masraflarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu 
rakam, bütçenin cari masraflar yekûnunun 
% 60 mı teşkil etmektedir. Geçen yıl bütçesi
ne nazaran vâki artış, 150 milyon liraya yakın
dır. Bu suretle; ^.950 yılındaki,- 656 milyon li
ralık personel masrafları, 1957* yılında tam 
iki buçuk misline yükselmiş bulunmaktadır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN {Afyon Karahisar) 
— Gayet tabiî... Hizmet artmıştır. 

E£REM ALlCAN (Devamla) — Ona da ce-
va"p var. (Gülüşmeler) 

Mevzuu dün olduğu gibi bugün de sahipsiz -•-——•! 
bırakılmasının hattâ dünden daha fena bir şek
le sokulmasının bir tek sebebi vardır. O da De
mokrat Parti hükümetlerinin, kolay ve ucuz 
muvaffakiyetler peşinde koşmayı politik ivicaç-
lara müsait usuller içerisinde çalışmayı, bilgiye 
ve yorucu mesaiye ihtiyaç gösteren işlere, keyfî 
hareketlere imkân toırakmıyan usullere daima 
tercih etmiş olmalarıdır. 

Bu bakımdan; âmme hizmetlerinin, ihtiyaca 
göre ve mâkul bir şekilde tâyin ve tesbit ve bu 
hizmetlerin Sâyiekal Kanununa tevfikan, yani 
asgari masraf ve emekle en iyi şekilde yürü
tülmelerini temin mânasına gelen, âmme hizmet
lerinin rasyonaUzasyonu mevzuu, hâdiselerin 
sadece sathında ve gösterişçi bir usul içerisinde 
dolaşmaya alışmış, Demokrat Parti hükümet
leri için ele alınması gayrimümkün bir mesele 
olmuştur. . • 

Hükümetlerin bu sathi ve gösterişçi iş tu
tumları dolâyısiyle; bir taraftan bütçelerimiz, 
her yıl yüz milyonlarla artan milyarlarını, vi-
yici masraflara ayırmak mecburiyetinde kalır
ken, diğer taraftan da ihtiyar edilen bu muaz
zam külfetler mukabilinde kadrolan işgal eden
lerin pek büyük kısmı, maişet imkânlarını dahi 
sağlamaktan uzak kalmaktadırlar. 

Devlet kadrplannm çeşitli kifayetsizliklerine, 
geçim güçlüklerinin de inzimamı ile idari bünye
mizin içerisinde bulunduğu rahatsızlıkların büs
bütün arttığında şüphe yoktur.' İktisadi hayatı
mızın, soıi günlerde, ileri bir*, safhaya soktuğu 
Devlet eli ile tahsis ve tevzi durundan ise, bu 
rahatsızlıklara prim veren, imkân yaratan birer 
teşvik unsuru mahiyetini almaktadır. 
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Personel masraflanndaki artışları; hizmet ar

tışı şeklindeki umumi ve mücerret manalı sözlerle 
izah etmeye çalışacaklara peşinen vereceğimiz 
cevap, Muvazenei Umumiyeye dâhil daireler, 
mülhak bütçeli-idareler, iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve hattâ mahallî idareler personel kadrola
rına ve bu kadroları fiilen işgal edenlere*ait ma
lûmatın bütçe gerekçesine neden ilâve olunmadı
ğı, bu mevzular hakkında izaHat vermekten ne
den kaçmıldfığı sualini sormaktan ibaret olacak
tır? Vaktiyle, Demokrat Parti muhalefetinin ten-
kidleri karşısında, JL948 yılından itibaren, bütçe 
tetkiklerini kolaylaştıracak bu çeşit malûmatı, 
G. H. Partisi hükümetleri bütçe gerekçelerine 
eklemeye başlamışlardır. 

Demokrat Partinin iktidara geçişinden sonra, 
yeniden ihıınale uğrıyan bu mevzuu, geçen yıl 
bütçe müzakerelerinde, Hükümete hatırlatmıştık. 
Bu memlekette, millet murakabesine müstenit bir 
idarenin .âlâsını kurmak vâit ve taahhüdü ile iş
başına gelmiş olan 4. Menderes Hükümeti, muha
lefet tarafından ortaya atılmış fikirlerin, millî 
menfaatlerimize ne kadar uygun olurlarsa olsun
lar, mutlaka reddedilmeleri gerektiği zihniyetini 
bütün şümulü ile tatbika koyduğundan, bütçele
rimizin bu büyük noksanı bu yıl da ikmal olun
mamıştır. Mşddi kalkınma, mânevi kalkınma. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu izahlarımızla; Demokrat Parti iktidarı 

bütçelerinin denklik, samimiyet ve tasarruf, gibi, 
sağlam bir devlet maliyesi için mutlak lüzum ifa- ' 
de eden prensiplerden, her yıl biraz daha uzak
laşmakta olduklarını ispat etmiş bulunmaktayız. 

^Bütçelerin uğradıkları hu mavaffakıyetsiz-
liMerde, meinletketin iktisadi ve malî politika-
sına, bilhassa 1954 yılından sonra, verilmiş olan 
yanlış istikametin büyük hissesi bulunduğunda 
şüpthe yoktur. 

1950 yılından bu yana tatbîka konulmuş ik
tisadi gelişme hare/ketinin esas hatları üzerinde, 
geçen yıl; bütçe müzakerelerinde, Meclis Grupu-
mtfzün düşüncelerini izah etmiş ve 1954 yılından 
itibaren meydana gelen (duraklama - gerileme) 
hâdiseleri karşısında, alınması gerekli .tedbirler 
mevzuunda, iktidar partisi hükümetleriyle ihti
lâfa düdüğümüzü ve bu ihtilâfımızın her gün 
biraz daîıa şiddetlendiğini ifade etmiştik. 

1956 yılı bu bakımdan yeni inkişaflara sah
ne olmuştur. Her gim artan güçlükler, başlandı
ğı büyük iddialarla belirtilen fakat bir türlü ta-
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bakkuk edemiyen yatırımlar karşısında... (Sol
dan, Allah Allah sesleri, insaf sesleri) 

Beyler, müsaade edin, o yatırımları da gös
tereceğim. O zaman ne diyeceksiniz? Biz dinle
dik Maliye Ve'kilini, ne bağırdık, ne çağırdık. 
Müsaade edin de 'biz de konuşalım. (Soldan, de
vamlı gürültüler) Sadettin Bey acele etme, hep
si var burada. Yatırımları da sereceğim önünü
ze. (Soldan, devamlı gürültüler) 

Fakat bir türlü tahakkuk etmiyen yatırım
lar.. (Soldan, şiddetli gürültüler) ' 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon) — Hangi 
tahakkuk etmiyen yatırımlar?.. Yapılanları in
kâr etme.. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Vazifeli mi
siniz Muracl Âli Bey?. 

MURAD ÂLÎ ; ÜLGEN (Afy^n) — Elbette 
ben mebusum. Ha'kajet ediyorsun.. Yoksa sen mi 
vazifelisin?. 

EKREM ALÎÇAN (Devamla) — Evet. Grup 
sözcüsüyüm. 

REİS — Karşıilıklı. münakaşa etmeyin lüt
fen. Devam buyurun efendim. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon) — Ne demek 
istiyor, Reis Bey?. Bana (hakaret ediyor. Sözünü 
geri alsın. 

REÎŞ—• Siz de oturduğunuz yerden müda
hale etmeyin. Devam edin efendim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Grupumuz 
görüşünün sıbhat ve selâbeti Türk milletince 
olduğu kadar, bizzat iktidar partisi liderleri ta
rafından da 'kabul olunmuş ve 1956 yılında, li
derler, zayıf insanlara has siyasi tedbirlere baş
vurma mecburiyetini hissederek, haklı görüşü
müzü Türk milletine bütün teferruatı ile izah 
edebilmemiz imkânını elimizden almak için, ta
savvuru gayrimümkün anti. - demokratik icra
atı tatbika koymuşlardır. (Sağdan, alkışlar) . . 

Bu arada, yine 1956 yılında, duraklıyan mad
di kalkınmanın mesulü millet iradesi, hürriyet
ler rejimi imiş gibi, birtakım gayrimesul parti-. 
zan eşbas, «Evvelâ maddi kalkınma, sonra hür
riyet» şeklindeki totaliter edebiyatın tekerle
melerini dabi ortaya atmaktan çekinmemişler
dir. 

Kanaatimizce; maddi refahın asıl yaratıcıla
rı hürriyet ve demokrasi rejimleridir. Hakiki ve 
samimî iktisadi kalkınma hareketleri, millet mu
rakabesi altında cereyan eden, bu murakabeden 
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kuvvetini alan, memleketin ahlâki ve içtimai 
nizamını tahribe tmeden tahakkuk ettirilen ha
reketlerdir. (Sağdan, bravo sesleri) 

İktisadi kalkınmanın doğuracağı her çeşit 
müşkilât, gerektireceği her çeşit fedakârlık, bü
tün milletin tasvibine mazhar. olmanın vereceği 
büyük iman kuvveti sayesinde, kolayca yenilir 
ve Ira gibi zamanlarda meydana çıkması mûtad 
nüfuz suiistimalcileri, menfaat •istismarcıları 
millî imkân sömürücüxleri yine bu iman saye
sinde, faaliyetlerine müsait vasati ihtisar imkâ
nından mahrum bırakılır. (Sağdan, bravo ses
leri, aîkişjar) 

Dünyanın, bugüne kadar, geçirdiği asırlar 
boyu tecrübeler ispat etmiştir ki; çeşitli diyar
larda evvelâ iktisadi kalkınma, sonra hürriyet 
diyerek, istibdat zihniyetinin uşaklığını yapan
lar, büyük menfaat gruplarının, büyük suiisti
mal şebekelerinin (bedbaht aletleri veya ortakları 
olduklarını, gizli bırakmak imkânını hiçbir za
man bulamamışlardır. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) (Soldan, şiddetli gürültüler, neyi kas-
dediyorsun açıkça söyle sesleri) (Namuslu in-
sansan açık konuş sesleri) (Sözünü geri al ses
leri) 

REÎS— Rica ederim gürültüyü kesiniz. 
EKREM ALÎCAN (DevamlaX — Durun ya

hu, müsaade edin efendiler. (Soldan, gürültüler, 
içimizde bunu yapan kimse var<mı sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ne de
mek istediğini açık söyle, ima ile konuşma. 
(Soldan, namussuz kimse söylesin sesleri, gürül
tüler) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Rica ede
rim, cümleyi tam olarak dinlediniz mi? Anla
madan mütemadiyen müdahale ediyorsunuz. 
(Soldan, sözünü geri al sesleri, şiddetli gürül
tüler) 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Hepimiz na
muslu insanlarız, böyle konuşamazsınız. 

REÎS —. Mütemadi müdahalelerle Riyaseti 
konuşturmuyorsunuz, gürültü ediyorsunuz, Ri
yaset vazifesini ifa edemiyor, rica ediyorum. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) -*- Arkadaş
lar, müsaade buyurun tavzih edeyim. 
Cümlenin .sonunu dinlemeden... (Şiddetli gürül
tüler, bağırmalar, sıra kapaklarına vurmalar...) 

Nasıl böyle bir karara varıyorsunuz? 
REÎS — (Zili çalarak) Arkadaşlar, Riyaset 

vazifesini yapamıyor, çok rica ederim, gürültü 

etmeyiniz, (Soldan, kimler namuslu, kimler na
mussuz? Tavzih et sesleri) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Kimler 
hırsızlık yapmış? Söyle, söyle. (Şiddetli gürül
tüler) • 

REÎS — Riyaset vazifesini yapamıyor arka
daşlar, aksi halde celseyi tatil edeceğim, (şid
detli, gürültüler) 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) - r Celseyi 
tatil edemezsiniz, sözünü geri alsın, kimseye ha
karet etmeye hakkı yok, söylesin kimler na
mussuz? 
* HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Riyase

ti vazifesini yapmıya davet ediyorum, Riyaset 
vazifesini neye yapmıyor? 

REÎS — Tekrar rica ediyorum. Gürültüyü 
kesiniz. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Biz na
muslu insanlarız. 

REİS — Söylediğiniz sözü tavzih ediniz. 
EKREM ALİCAN' (Devamla) — Ekrem Ali-

can bugüne kadar siyasi' hüviyetini meydana 
vurmuş bir insandır. (Soldan, bizler de vurduk 
sesleri) Burada hiçbir mebus arkadaşıma en 
ufak bir tariz dahi yoktur. (Soldan, gürültüler) 
Ben bir zihniyete işaret ediyorum. Diyorum ki... 
(Tekrar okü sesleri) 

Okuduğum kısmı tekrar okuyacağım, iyi din
leyin, tariz var mı, yokmu? «Dünyanın bugüne 
kadar geçirdiği asırlar boyu tecrübeler ispat et
miştir ki, çeşitli diyarlarda evvelâ iktisadi kal
kınma, sonra iıürriyet diyerek... (Soldan, gürül
tüler) 

Beyefendiler, müsaade buyurun, biraz evvel
ki cümleyi okuyacağım : «Bu arada 1956 yılın
da duraklıyan maddi kalkınmanın mesulü mil
let iradesi, hürriyetler rejimiymiş gibi, birtakım 
gayrimesul partizan eşhas...» (Soldan, şiddetli 
gürültüler, kim bu eşhas ?ısesleri) Parti kongre
lerinde; evvelâ iktisadi kalkınma sonra hürri
yet havası sözlerini yer yer duyuyoruz. (Bura
sı parti kongresi, ocak toplantısı değil sesleri.) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Yazık. 
sana bunlar yakışmaz. Senden böyle şeyler 
ümidedilmez, Ekrem Bey. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) ~ Hiçbir ar
kadaşıma bir tariz kastım yoktur. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Deminki 
sözlerinle, kimi kastediyorsun? Yalnız bunu 
söyle. 

— 333 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Eğer ben 

bu Mecliste, bu kürsüde bir zihniyeti tenkid 
edemiyeceksem bu cümleyi konuşmamdan çıka
rıyorum. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Hırsız şebekesi 
kim? Onu söyle. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Böyle bir 
zihniyetin müdaülerinden bahsediyorum. Zihni
yeti ifade ediyorum. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Parti 
tenkid edilir. Değilse bu şekilde konuşulmaz. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Sözümü 
tekrar ediyorum; dünyanın bugüne kadar ge
çirdiği çeşitli... (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Ekrem Bey; bu sözlerinizle neyi 
ima ettiğinizi tavzih edin. 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Böyle ise 
tavzih edin, değilse çıkarın konuşmadan... 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Böyle olmadığını söylesin hiç olmazsa... (Gürül
tüler, sözünü geri alsın, sesleri) 

EKREM ALİGAN (Devamla) — Beyefendi
ler, «Bu memlekette evvelâ iktisadi kalkınma, 
sonra hürriyet rejimidir» fikri müdafaa edile
mez demek istiyorum. (Gürültüler) Çeşitli di
yarlarda, dünya tecrübelerinde bunu diyen bir 
kısım eşhasa diyorum. Bu, tavzih değil midir ? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Bu misali niye veriyorsun? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Burada 
bütçeyi tenkid edemez miyim? (Gürültüler.) 

REİS •—•- Müsaade buyurun efendim, niçin bu 
cümleyi söylediğinizi tavzih ediniz Ekrem Ali-
can Bey... 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Tavzih et
tim Beyefendi. (Gürültüler, etmedin sesleri) 
Ben diyonını ki, iktisadi kalkınma ile mânevi 
kalkınma beraber yürür. 

Bir ülkede müreffeh ve mesut bir vatandaş 
kitlesinin doğması, bu ülkenin bir mamureler 
diyarı olması, her şeyden evvel, bu ülke insan
larının hür ve bu ülkenin hürriyetler diyarı ol
masına bağlıdır. Bu bir nazariyenin ifadesidir. 
(Soldan, şiddteli gürültüler.) Onun için bu fik
ri müdafaa etmiyelim mi? (Sağdan ve soldan, 
devam, devam sesleri, gürültüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) —Bütün 
Meclise hakaret var. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Zaçtı ge
tirsinler de okuyalım, 
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REŞAD AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Atladın, orayı oku. 
ÖMER SUNAR (Tökad) — Demin söyledi

ğini okumadın. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Cesaret 

göster. Oku bir daha. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Notumdan 

okudum. Zabıtla karşılaştırırsınız. • Bir tek keli
mesini dahi atlamadım. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Efendim, gürültüyü kesmezseniz 
Celseyi talik ederim. (Gürültüler) Efendim mü
saade buyurun Riyaset vazifesini ifa edemiyor. 
(Soldan, sıra kapakları ve .gürültüler.) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Arkadaş
lar, ilk okuduğum metinle bilâhara okuduğum 
metin arasında bir kelime dahi fark yoktur. 
(Gürültüler) 

Ama, arkadaşlar bu nokta üzerinde bu ka
dar hassasiyetle duruyorlar, izah edeyim. Ben 
bir prensip meselesi olarak bunu böyle görmüş
tüm. Madem ki, siz şahıslarınıza karşı bunu bir 
hakaret olarak kabul ediyorsunuz, sözümü geri 
alıyorum. Topluca cümleyi geri ab yorum. 

İktidar liderlerinin aldıkları her rijit siyasi 
baskı tedbirlerine rağmen memleket ekonomisi
nin çeşitli vecibelerinde 1954 yılından itibaren 
müşahede edilmeye başlıyan duraklama, gerileme 
hareketleri 1956 yılında da devam etmiştir. (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

Zirai istihsallerimizde bir bünye değişikliği
ne, istihsallerimizin iklim şartlarının tesirlerin
den kurtulmakta olduklarına delâlet edecek her 
hangi müspet bir işarete tesadüf etmemekteyiz. 

1956 yılının 975 kiloluk hububat vasati hek
tar randımanı 1934 - 1938 yılları vasatisinden 
düşüktür. 

979 kiloluk bakliyat vasati hektar randımanı 
1951 yılı vasatisine, 265 kiloluk pamuk vasati 
hektar randımanı 1950 yılı vasatisine muadildir. 

1950 - 1956 yıllarındaki, köylü nüfus başına 
isabet eden zirai gelir miktarları, 1948 fiyatla
rına göre, şöyledir : 

1950 292 Uradır. 
1951 345 » 
1952 359 » 
1953 386 » 
1954 304 » 
1955 337 » 
1956 297 » 
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gelirlerimiz, 1950 yılından 1953 yılına kadar ol
dukça süratli bir tempo ile % 30 dan fazla yük
selmiş, fakat bu yıldan sonra 1954 yılında fark 
binden (% 4) e, 1956 yılında ise (% 1,5) e 
düşmüştür. 

1950 yılında büyük ümitlerle zirai istihsal 
sahasına sevk ettiğimiz, zirai kredilerimiz, bu
gün tamamen dondurulmuş bir hale gelmiş ve 
bu krediler hacmmda 1954 yılından bu yana reel 
ilerlemeler kaydetmek imkânı ortadan kalkmış
tır. 
* 

Ziraat Bankasının; zirai kredi haeımları ye
kûnu, 1954 yılından' bu yana bir buçuk milyar 
lira civarında seyir etmektedir. 1950 yılı başın
da 337 milyon lira olan bu krediler hacmi, 1955 
yılı sonuna kadar, yıllık, vasati 233 milyon lira 
artış kaydettiği halde, 1955 yılı bağından 1956 
Haziran sonuna kadar geçen bir buçuk yıl içe
risinde, ancak, 130 milyon liralık bir inkişaf 
göstermiştir. Bu miktar, bu müddet zarfında, 
para kıymetinde vâki tenezzülü,dahi karşılamak-

• tan uzaktır. 
1955 malî yılı bütçe müzakerelerinde, yani 

tam iki sene evvel, Adnan Menderes; muhalefete 
hitaben; «İki sene sonra bu kredileri üç milyara 
çıkaracağız, kulağınıza küpe olsun,» demiş, fa
kat Menderes'in ve parti ve Hükümet program
ları gibi, bu küpeye de, ne bu sözleri söyliyenler, 
ne de alkı§lıyanlardan sahip çıkan olmamıştır. 

istihsali artırmak gayesini istihdaf eden zi
rai kredilerin, cüzi miktarlar halinde muayyen 
şahıslar üzerinde, yıldan yıla devredip gitme
leri de, istihsalden tamamen uzak, bir nevi is
tihlâk kredisi mahiyetini iktisabetmeleri netice
sini doğurmuş bulunmakladır. 

Ziraatimizi modern tekniğe intibak ettirme, 
makinalaştırma mevzuunda giriştiğimiz hamle de, 
son yılların tohum, gübre, yedek parça, lâstik, 
kifayetsizlikleri ve hattâ son zamanların akar 
yakıt noksanlıkları dolayısiyle verimini lâyikiyle 
vermek imkânından mahrum kalagelmiştir. Ade
dini kırk bine çıkardığımızı, iftiharla iddia et
tiğimiz traktörlerimizin büyük kısmı, yedek 
parça, lâstik ve hattâ akar yakıt yokluğundan 
köy sundurmalarında yatmaktadırlar. 

Sınai istihsalât : 
Hükümetin; umumiyetle uzun gecikmelerle 

neşrettiği istatistikler, sınai istihsallerimiz hak-
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kmda şümullü biv kanaat edinmemizi maalesef 
mümkün kılmamaktadır. Devlet sektörünün is
tihsal rakamlarını birkaç aylık teehhürlerle öğ
renmek kabil olmakta, hususi sektörde bu gecik
meler çok defa yıllan bulmaktadır. 

Hususi sektörün gayrimalûm istihsal rakam
ları karşısında, sınai istihsaller umumi indeks
lerinin, umumiyetleri hakkında, tereddütler hâ
sıl- olmamasına imkân yoktur. 

Bu indeksler rakamlarına göre; 1918 yılından 
bu yana sınai istinsallerimiz muntazam artışlar 
kaydetmekle beraber, muhtelif sınai istihsal kol
larımızın ayrı ayrı, bütün istihsal kollarımızın 
müşterek bâzı dertleri olduğunda da şüphe 
yoktur. 

Yün ipliği ve yünlü dokuma istihsallerimiz, 
yün ipliği iğ adedinin 1954 yılında, 1950 yılına 
nazaran, bir misli artırılmış olmasına rağmen, 
iptidai madde kifayetsizliğinden, her yıl biraz 
daha düşmektedir. 

1956 yümm 8 ayında yün ipliği istihsalimiz 
aylık vasatisi 1939 yılından beri, yünlü dokuma 
istihsaKımiz aylık vasatisi 1945 yılından beri 
en düşük vasatiler olmuşlardır. 

Çoğu hususi müteşebbislere ait çimento fab
rikalarımızın 1954 yılından evvel tahakkuk etmiş 
tevsileri ve İzmir çimento fabrikasının işletme
ye açılması ile, çimento istihsal kapasitemiz, 
1953 yılı sonundan itibaren, bir milyon tonun 
üstüne çıkmış, fakat çimento istihsallerimiz, 
normal kapasiteden daima ye en az % 25 nispe
tinde noksaniyle tahakkuk etmiştir. 

Elimizde rakamları bulunan yegâne çimen
to fabrikası olan Sivas çimento fabrikasının, 
1953 yılında 178 bin tona yükselen İstihsali, 
1954 yılında 156 bin tona, 1955 yılında 149 bin 
tona düşmüştür. 

Bu istihsal tenezzülleri, geçen yılda bu kür
süden ifade ettiğimiz gibi, bilhassa ceryan kifa
yetsizliği, kömürsüzlük, malzeme noksanlığı gi
bi sebeplere istinadetmektedir. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde bu fabrika
ya ait çimento değirmenlerinin, 1954 yılında, 
çalışılması icabeden bir yıllık 17 520 nazari 
saate mukabil, fiilen 8 405 saat çalışabildikleri
ni ifade etmiştik. Aynı değirmenlerin 1955 yı
lındaki fiilî çalışma müddetleri 1954 fiilîsin
den de 428 saat noksaniyle 7 976 saat olarak 
tahakkuk edebilmiştir. 
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— 1956 yi da söyle, tek taraflı konuşma. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — 9 544 saat

lik inkıtaların, 2 293 saati kömürsüzlükten, 1171 
saati muhtelif tesisat ve makina arızalarından, 
Ş50 saati cereyan kifayetsizliğinden, 922 saati 
vinç arızasından, 1 280 saati klinkersizlikten 
meydana gelmiştir. 

Şeker fabrikalarımızın kuruluş, safhalarının 
ikmali v ^ peyderpey işletmeye açılıp, tecrübe 
kampanyalarından çıkmaları ile, bu sanayiimizdeki 
kuruluş, hataları açıkça meydana çıkmaya baş
lamıştır. 1956 yılında tecrübe kampanyası yap
mış Erzurum, Elâzığ, Erzincan ve Malatya fab
rikaları hariç normal kampanyada çalışan 11 
fabrikamızın bu kampanya yılında işledikleri 
pancar yekûnu, bir milyon altı yüz yetmiş sekte 
bin tondur. Geçen yıl. bu miktar Burdur, Kay
seri ve Susurluk fabrikalarının tecrübe kampan
yası yapmış olmalarına rağmen 58 bin ton faz-
lasiyle bir milyon yedi yüz otuz altı bin tondur. 

Bu fabrikaların asgari bir hesapla, pancar 
işleme kapasiteleri ye.kûnu iki milyon iki yüz 
bin tondur. Şu hale göre, yalnız bu 11 fabrika 
dolayısiyle, Beş yüz bin tondan fazla yani üç bü
yük fabrikaya muadil bir istihsal kapasitesi her 
iki yılda da muattal bir vaziyette kalmıştır. 

Sadece dört şeker fabrikasının faaliyette bu
lunduğu devre içerisinde en fazla şeker istihsal 
yılımız olan 1951 yılının 186 bin tonluk istih
sali yanında, 15 fabrikanın 1956 yılında istihsal 
ettiği şeker miktarı da % 48 nispetinde 90 bin 
tonluk bir artışla 277 bin tondan ibarettir. 

Demekki, yüzde iki yüz nispetinde munzam 
istihsal kapasitesi hacmma mukabil, ancak dört
te bir nispetinde, munzam istihsal sağlanmıştır, 

_ Fabrikalarımızdan her birinin muhtelif yıl
larda işledikleri pancar ye istihsal ettikleri şe
ker miktarlarını tetkik edecek olanlar, eski fab
rikalarımızdan bir kısmına ait istînsal miktar
larının, normal kapasitelere nazaran büyük dü
şüklükler ifade ettiğini, 

Yeni kurulan bir kısım fabrikalarımız istih
sal miktarlarının ise normal kapasitelere ulaşı
cı bir istikamete teveccüh edememiş bulunduğu
nu müşahade edeceklerdir. • 

Gerek yukarıki umumi, gerekse bu münferit 
müşahedeler şeker sanayiimizin, memleketin top-
yekûn zirai bünyesini ve pancar istihsal sahala-
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rını dikkate alan bir umumi kuruluş plânı içeri
sinde kurulmadığını açıkça -ortaya koymakta
dır. 

Kanaatimizce; bu çeşit bir rasyonel plânla
ma ile; pancar ziraatinden istifade edebilecek 
vatandaş adedinde ve saha miktarında hiçbir te
nezzüle meydan vermeksizin, en az önümüzdeki 
beş yıl için, bugünkü onbeş fabrika ile istihsal 
edilebilecek şekerin, on fabrika ile istihsâli pek
âlâ mümkündü. Bu suretle; memleketin*bugün
kü sıkışıklık iktisadi ve malî durumu.içerisinde, 
yarısı dış tediye vasıtası olmak üzere, diğer ha
kiki istihsal sahalarına sevk olunabilecek asgâ-

, ri 150 milyon liralık bir malî imkân israf edil
mekten kurtulurdu. Son günlerde, şeker fiyat
larına ikinci defa ve büyük mikyasta zamlar 
yapılması suretiyle, vatandaşa ucuz ve bol şeker 
yedirme edebiyatının iflâsını ilânda,, bu yüksek 
maliyetli, kısır istihsali, gösterici şeker sanayii 
kuruluş hareketinin büyük hissesi bulunduğun
da şüphe yoktur. 

Bu suretle; yıllardan beri yapılan ikazlara, 
iktidar ileri gelenlerinin kulaklarını tıkamış bu- . 
lunmalarınm mesuliyeti, maddi külfetler halin
de vatandaşın omuzuna yüklenmiş olmaktadır. 

Bir fanta;zi olarak 1956 yılında vasati 30 ku
ruş.- otuz santim fiyatla harice satılan (9) 
bin tonluk şekerden elde edilen netice ise, iki 
milyon yedi yüz bin liralık satış bedeline muka
bil, asgari 6,5 milyon liralık zarardır. 

Çeşitli istihsal kollarımızda 1954 yılından iti
baren başlamış bulunan süratli maliyet yükseliş
leri hareketi, her gün süratini artırarak devam 
etmektedir. 

Dış ticaret işlerimiz : 
. Dış .ticaretimizde' 1064 yılından itibaren "baş

lamış olan gerilemeler, yeni bir kötü ziraat y)-
lı dolayısiyle, 1956 yılında büsbütün belirli bir 
hal almıştır. 

1952 ve 1953 yıllarının fevkalâde müsait zi
rai istihsallerinden sonra Hükümet, Türk eko
nomisinin, Türk dış ticaretinin artık köşeyi dön
düğünü, ihracatımızın büyük bir süratle geliş
mekte olduğunu, dün hububat ithal ederken, bu
gün dünyanın beşinci, hattâ dördüncü derecede 
hububat ihracatçısı memleketi haline geldiğimi
zi, ihracatımızın yakın bir zamanda bütün dış 
sarfiyatımızı karşılıyacak bir seviyeye ulaşaca
ğını ilân ediyordu. 

- 3 3 3 -
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ğı konjonktür ilerlemelerine, enfılâsyonun belir
meye başlıyan rahatsızlıklarına işaretle tedbir
ler tavsiye edenler ise, o zaman, Hükümet naza
rında, memleketin iktisadi kalkınmasını istemi-
yen menfi kişilerdir. 

Maliye Vekili Sayın Polatkan'm, muhalefet 
yıllarında, Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Ziraat Vekâleti bütçelerini tenkit ederken, ıstı
rabını terennüm ettiği mü|ıim bir memleket der
di artık, tarihe karışmış, nüfusundun % 82 si köy
lü olan Türkiye'miz, yiyecek buğdayını, zaman 
zaman, dışardan getirtmek külfetinden kurtul
muştu. 

Muhterem vekil, alkışlarımız ve bravo sesleri
miz arasında «iki yıl öncesine kadar, zaman za
man, dişardan hububat ithal etmek mecburiyetin
de kalan Türkiye, halen dünyamın beşinci hubu
bat ihracatçısı memleketi haline gelmiştir» diyor, 
bir yıl sonra da derecemizin dördüncülüğe yük
seldiğini tebşir ediyordu. 

Aynı bütçelerde dış ticaret mevzuundaki, de
ğişmez hükümet görüşü de, prensipler halinde 
ilân olunuyordu. Bir memleketin dış tediyelerin-
deki açıkların bertaraf edilebilmesi, ya tahditçi 
tebdirlerle, ithalâtın kısılması veya yapıcı ve in
kişaf ettirici bir zihniyetle istihsal ve ihracat hac
minin artırılması suretiyle temin edilebilirdi. De
mokrat Parti ve onun hükümeti, elbet yapıcı ted
birlerin mümessili idi. Onun için, yıldan yıla, 
istihsal ve ihracatı artıracak, ithalât tahditlerine 
katiyen baş vurmıyacaktı.-

Bu prensiplerin ilân olunduğu 1953 yılını ta-
kibeden yıllarda ithalât ve ihracat kıymetlerimiz 
ve dış ticaret açıklarımız şu seyri takibetmiştir. 
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dış ticaret kıymetlerimiz, Demokrat Partinin ik
tidara geldiği yıldan bu yana, hem ithalâtta hem 
ihracatta en düşük seviyeye inmişlerdir. 

Filhakika bu yıl içerisinde, ihracatımız 854 
milyon liraya, ithalâtımız 1 140,6 milyon liraya 
düşmüş bulunmaktadır. Bütün bu tahditlere 
rağmen, bu müddete ait dış ticaret açığımız ise, 
1951 yılının 246.4 milyon lirasından gene de faz
la ve 286.6 milyon liradır. 

İthalât tahditlerinden vatandaşların uğra
dıkları büyük sıkıntılar karşısında, salahiyetli 
eşhas, bir taraftan, ithalâtımızın her yıl daha 
büyük kısımlarının yatının malzemesine tahsis 
olunduğunu, diğer taraftan da istihlâk rakam
larının gene her yıl muntazaman artmakta bu
lunduğunu ileri sürmektedirler. 

1956 yılma ait rakamlar, bu iddialar hilâfı
na, çeşitli yatırım malzememiz ithalâtının, ev
velki yıllara nazaran geniş tenezzüllere .mâruz 
kaldığını, bu tenezzüllerin istihlâk rakamları
mızda da geniş düşüklükler meydana getirdiği
ni göstermektedir. Nitekim, başlıca yatırım 

malzememiz olan makineler, demir ve çelik ve 
akar yakıt ithalâtımızda 1955 yılma nazaran, 
1956 yılında aşağıdaki tenezzüller hâsıl olmuş
tur. 

İhracat İthalât Açık 

1953 
1954^ 
1955 

1 108.9 
937.8 •* 
877.4 

1 491.1 
1 339.4 
1 393.4 

382.2 
401.6 
516 

Görülüyor ki; yukarıki prensiplerin ilân edil
diği yıldan itibaren, ihracatımız geniş tenezzül
ler kaydetmeye başlamış, ithalâtımız yavaş yavaş 
tahditlere mâruz kalmıştır. Dış ticaret açıkları
mız ise, muntazaman artarak, 1955 yılında 516. 
milyon liralık rekor seviyesini bulmuştur. 

1956 yılı, tahditçi dış ticaret politikasının 
en geniş bir mikyasta tatbika konulduğu bir yıl 
olmuştur. Bu tahditler sonunda 1956 yılında, 

1955 1956 
milyon milyon 

Lira Lira 

Fark % te-
milyon nezzül 
Lira nispeti 

Makinalar 
Demir ve çelik 
Akar yakıt 

Yekûn 

349.6 
192.0 
118.2 

286.9 
129.1 
100.6 

62.7 
62.9 
17.6 

18 
33 
15 

659.8 516.6 143.2 22 
1 Gene 1956 yılında çimento ithalâtımız 1955 
yılının 810 bin tonuna mukabil, 291 bin tona 
düşmüştür. Bu tenezzül neticesinde 1955 yılının 
1.630 bin tonluk yıllık çimento istihlâki 1956 
yılında (370) bin ton noksaniyle 1.261 bin to
na inmiştir. 

Bu tahditler, 1955 yılında nüfus başına (68) 
kilo olan çimento istihlâk miktarını, 1956 yılın
da -bir anda (52) kiloya düşürmüştür. Vatanda
şın çektiği ıstırabın büyük kısmının bu çeşit ki
fayetsizliklerden meydana geldiğinde şüphe 
yoktur. 

Esasen, son günlerde başta buğday olmak 
üzere, en zaruri gıda maddelerimizin dahi, bu 

— 337 ~ 
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tahditli ithalât içerisinde yer alan, ithalât me-
tamdan olmaya başlamaları da, bu görüşümü
zün açık delillerindendir. 

Fiyat hareketleri : 
Dış ticaret işlerimiz üzerindeki bu izahat

larımız, bizi zaruri olarak fiyat hareketlerimizi 
tetkik mevzuu ile karşı karşıya getirmektedir. 

Fiyat hareketlerinin mütalâasında hükümet 
gerekçesi, geçen yıl takındığı, hakikati zımnen ka
bul durumunu, bu yıl terk etmiş gözükmektedir. 
Geçen yıla nazaran fiyatlarımız daha ziyade ve 
daha süratle yükselmekte devam ettiğine göre, 
gerekçenin bu yılki politikası, taarruzun en iyi 
müdafaa olduğu yolundaki askerî tabiyeye müs-
tenidolsa gerektir. 

Evvelâ fiyat hareketlerimizin, bu yıl arz et
tikleri durumu evvelki yıllar rakamlariyle mu
kayeseli olarak tesbit edelim: 

Geçinme endeksleri ve toptan eşya fiyatları: 
Konjonktür Dairesinin hazırladığı istatistik

lere göre; 1948 fiyatları esas alınmak üzere muh
telif yıllar Ankara geçinme endeksleri ve toptan 
eşya fiyatları şu seyri takibetmektedir. , 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Geçinme 
endeksleri 

100 
108 
100 
102 
107 
112 
122 

> 138 
153 

Toptan eşya 
fiyatları 

** 

100 
108 
97 
103 
104-
107 -
118 
127 
148 

Bu fiyat tahavvüllerinin, dünya ekonomisi
nin fiyat seyirleri de dikkate alınmak şartiyle 
temsil ettilîleri iktisadi veçheyi tahlil etmek lâ
zım gelirse, şu hakikatleri tesbit ederiz. 

1. Gerek geçinme endekslerimiz, gerekse 
toptan eşya fiyatlarımızda 1953 yılı sonuna ka
dar cüzi artışlar meydana gelmiş ve 1948 - 1953 
yılları arasında, geçen beş yıllık zaman içerisin
de geçinme endekslerimizde yıllık vasati 2,4 pu-
van artışla % 12, toptan eşya fiyatlarımızda 
yıllık vasati 1,4 puvan artışla % ' 7 nispetinde 
artış kaydolımmuştur. 

Bu yıllar zarfında, Kore Harbinin doğurdu
ğu sebeplerle, dünyanın bütün memleketlerinde 
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fiyat artışları meydana gelmiş ve bu artışlar 
birçok memleketlerde bize nazaran, çok daha 
ileri mikyaslara varmıştır. Bu itibarla 1953 yılı 
sonuna kadar, Türk ekonomisinin arz ettiği fi
yat durumu takdire değer bir istikrar muhafa
za etmiştir. 

2. 1954 yılı başından itibaren durum tama
men ber akis olmuştur. Memleketimizde bu yıl
dan itibaren fiyatlar süratle artmaya başlamış 
buna mukabil diğer memleketlerde fiyat istik
rarları sağlanmıştır. Nitekim 1954 yılı başından, 
1956 yılı sonuna kadar 3 yıllık zaman zarfında 
geçinme ve toptan eşya fiyat endekslerimizde 
yıllık vasati 14 puvan hesabiyle 1948 yılına na
zaran % 41 nispetinde artışlar kaydolunmuştur. 
Meselâ Ankara'da geçinme endeksleri bir evvel
ki yıla nazaran 1954 yılında (10), 1955 yılında 
16), 1956 yılında 15 puvanlık farklar göster
miştir. 

Toptan eşya fiyatlarının 1955 yılına,,nazaran 
1956 yılındaki bir yıllık artış sürati ise, 1948 -
1953 devresinin yıllık vasati 1,4 artış süratine 
mukabil, 15 misli fazlasiyle 21 puvaııdır. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupunu, fiyat ha
reketlerimizin, asıl endişeye düşüren tarafı, 
1953 yılını takibeden yıllarda meydana gelmiş 
bulunan bu süratli yükseliş ve bu yükselişin do
ğurduğu içtimai ve iktisadi memleket meselele
ridir. 

1950 yılında girişilmiş bulunan; umumi talep 
hacmini artırma ve bu yoldan umumi arz hac-
mında inkişaf sağlama ekonomik hareketinin 
1953 yılma kadar hıeydana getirdiği müspet ge
lişmelerin devamı, diğer iktisadi ve malî müşir
lerle birlikte, fiyatların arz ettiği bu yeni veçhe 
karşısında, bir derlenip toparlanma devrine gi
rilmesine bağlı bulunuyordu. Bu tarihten sonra 
da, talep hacmini suni olarak artırma gayretle
ri, rakamlarda itibari geügmcler meydana geti
rebilir, fakat reel inkişafları tahribectıci bir rol 
oynayabilirdi. Bu açık hakikati; Menderes hü
kümetlerine kabul ettirmek, maalesef, kabil ol
mamıştır. Bu hükümetler; fiyatların anormal 
yükselişlerini daima gayriiktisadi sebeplerle 
izah yolunu tercih etmişler, enflâsyonun kötü 
arazını, yine enflâsyon yolu ile ve her gün daha 
büyük şiddetle teşvik etmekten geri kalmamış
lardır. 1957 gerekçesinde, fiyat yükselişlerini 
aynı şeMlde izahta ısrar etmektedir. Bu mev
zuun asıl dikkate şayan tarafı, gerekçenin ya-
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;zıldığ\ tarih ile, şu müzakerelerin yapıldığı ta
srih arasında gecen zaman içerisinde, fiyatların 
-gösterdiği yeni inkişafların, gerekçeyi ve ge
rekçede ifade olunan fikirleri katî surette tek-
zibctmiş olmasıdır. Filhakika gerekçede aynen 
şöyle denilmektedir : 

«Diğer taraftan, istatistiklere göre, memle-
-kettimizde 1955 e nazaran 1956 da fiyat artış 
ttenı poşunun süratlendiği müşahede edilmiş ise 
<de; Büy$k Millet Meclisinin isabetli görüş ve 
(takdimi neticesinde kabul edilmiş olan Millî Ko-
ii-UBRia Kanunu ile alınan tedbirler neticesin^ 
«ete kısa zamanda bu temayülün önlenmesi've 
ayrıca toptan eşya fiyatlarında tenezzül vukû-
bulması, bu artışın tamamen gayriikti/sadi fak
törlerden ilen geldiğini göstermiş, fenınmz 
ayından itibaren fiyatlarda devamlı *bir düşüş 
kaydedilmiştir.» 

#* 
Hükümet bu ifadeleriyle; Millî Korunma 

Kanununun müzakeresi sırasında, grupum,uzun 
;gorüşü olarak yüksek heyetinize arz ettiğimiz; 

«Fiyat yükselişlerini durdurabilmek için, pi
yasada asayişi sağJıyacak normal hukuki ted
birler yanında, asıl alınması, gerekli tebdirler 
ekonomik ve malî tebdiıierdir, bu tedbirler 
alınmadığı müddetçe, fiyatlar hem yükselmek
te devam eder, hem "de yakın bir istikbalde 
mal darlığından, mal yokluğundan piyasa çö
le döner» 

Şeklinde hulâsa edilebilecek bir ilmî beda
het halindeki görüşümüze; bir defa daha karşı 
durmaya çalışmakta ve Millî Korunma Kanu
nunun bir ucuzluk kanunu olduğu iddiasını bir 
»defa daha tekrarlamaktadır. 

Millî Korunma Kanuaııımın, Hükümetin id
dia ettiği neticeleri meydana çıkarıp çıkarma
dığı, memleketin bugün içerisinde bulunduğu 
hayat pahalılığı, madde yoklukları karşısında 
münakaşaya değer bir keyfiyet olmamakla be
raber; bizzat Hükümetin ileri sürdüğü 1956 yılı 
fiyatlarının aylık seyirlerini, bu kanunun çıka
rılması yılma takaddüm eden 1955 yılı fiyatla
rı aylık seyirleriyle mukayese ederek, bu mev
zuda fazla müşkülpesent davranmak mecburi
yetini hissedenleri de düşünmeye sevk edelim: 

1955 ve 1956 yıllarında toptan eşva fiyat
larının aylık seyirleri şöyledir ; 

, 195? ü î B 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
ftk*m 
Kasını 
Aralık 

1955 

123 
125 

m 
İ2İ 
125 
İ25 
125 
127 
127 
128 
133 
137 

1956 

140 
144 
146 
154 
153 
154 
146 
140 
139 
148 
153 
159 

Bu rakamların açıkça ortaya koyduğu ilk 
hakikat; son kanunun yürürlükte olduğu 1956 
yılında da, ona takaddüm eden 1955 yılında da. 
fiyatların süratle yükseldiğidir. 1955 yılında 
123 puvanda bağlayan fiyatlar, yıl sonunda 137 
puvanı bulmuşlardır. Bir yıl içinde kaydedi
len fiyat yükselişi 14 puvandır. 1956 yılında 
140 puvanda başlıyan fiyatlar, yıl sonunda 159 
puvanı bulmuşlardır. Bir yıl içinde kaydedilen 
yükseliş 19 puvandır. Millî Korunma Kanunu
na rağmen 1956 yılında 5 puvanlık fazla yük
seliş olmuştur. 

Her iki yılda da, istihlâk maddelerinin nis
peten bol, tevzi imkânlarının nispeten kolay ol
duğu yaz aylarında, hafif duraklama ve gerile
meler olmuş, yılın son üç. ayında ise, yükseliş 
âz/fl.nıi süratini kazanmıştır. 

Bu açık hakikatin ışığı altında; gerekçede
ki meşhur paragrafı kaleme alanlardan sormak 
isteriz. , 

«Fiyat yükselişlerinin, gayriiktisadi sebep
lerden ileri geldiği sabit olmuştur.» mealinde
ki sözlerinin dayanağı kalmış iıüdır? Ve bizzat 
kendi delilleri kendilerini ilzam etmektedir. 

Hakikatler er veya'geç meydana çıkar. Hafı
zalar ne kadar nisyan ile malûl ohırsa olsun, 1956 
yaz aylarında bütün memleketi yerinden oyna
tan görülmemiş ,ucuzluk, görülmemiş, bolluk ede
biyatı bu yolda harcanan milyonlarca lira, kuru
lan geniş (Millî Korunma Teşkilâtı) vatandaşların 
mâruz bırakıldıkları maddi ve mânevi ıstıraplar 
henüz hafızalardan silinmemiştir. İktidar tuttuğu 
yanlış iktisadi ve malî politikadan dönmedikçe, 
vatandaşlar adım basında idam sehpasına, gön
derilse dahi akıbet daima aynı olacaktır. Tüçcan 
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esnafı, köylüyü, şehirliyi hayat pahalılığının top-
yekûn mesulü addedip, kendi mesuliyetlerini bir 
kenara itmek istiyenler, rakamların ve vakıaların 
bu belâgatli şahadetleri karşısında tuttukları y o 
lun doğru yol olmadığını kabule mecburdurlar. 

Her gün hızını arttıran bu fiyat yükselişleri 
içerisinde, ihtiyaçların bunaltıcı tazyiki altında 
kıvranan milyonlarca vatandaşın, hükümetten, 
hiç olmazsa, fiyatlarını tâyin ve tesbit salâhiye
tini elinde tuttuğu ihtiyaç ve istihlâk maddele
rine zam yapmamasını, bu yoldan da fiyat yük-, 
selislerini teşvik etmemesini, beklemesinden tabiî 
bir şey olamaz. 

Dördüncü Menderes Hükümeti bu bakımdan 
da, dikkate şayan bir alâkasızlığa kendisini kap
tırmış, bâzan fiyatları sabit bırakıp gramajları 
düşürmek, bâzan doğrudan doğruya fiyatları 
artırmak suretiyle fiyat tezyit talep ve hareket
lerine öncülük etmekten de geri kalmamıştır. 

/ Bu mevzudaki görüşmelerimize son vermeden 
önce, fiyat mekanizmasının, iktisadi hâdiselerde 
bir müş'ir olarak kullanılmasının, aranan malın 
piyasada bulunduğu zaman mümkün blcluğu hu
susuna da dikkati çekmak isteriz. 

Sekiz ay evvel, Millî Korunma Kanununun 
müzakeresi sırasında, yanlış yolda yürün
mekte ısrar edildiği takdirde, piyasanın çöle dö
nebileceğini, aranan pek çok ihtiyaç maddesinin 
bulunamaz hale gelebileceğini bu kürsüden ifade 
etmiştik. - Bugün Türk müstehlikinin, hasretini 
çekmekte olduğu en basit ihtiyaç maddelerinin;, 
bir anda sayılabilecek adedi dahi yüzleri bul
maktadır. 

Millî gelirimiz : 
Muhterem arkadaşlarım: 
Memleket ekonomisinin çeşitli veçhelerinin tet

kikine tahsis ettiğimiz,' maruzatımızın bu kısmını, 
bütün ekonomik faaliyetlerin muhassalası olmak 
icabeden millî gelirimizin, 1950 yılından buyana 
takibettiği seyri tahlil ile, sona erdirmek isteriz. 

Millî gelir rakamları mevzuunda; hükümet, bir 
türlü vazıh bir görüşe sahibolamamakta ve gerek
çede yaptığı çeşitli istidlallerle zihinleri, fuzuli 
bir takım dağınıklıklara sevk etmektedir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün neşrettiği 
rakamlara nazaran; Birleşmiş Milletler istatistik
lerine de esas olan, câri istihsal âmilleri fiyat-
lariyle, safi millî hâsılamız, yani millî gelirimiz: 
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1950 yılında 
1951 » 
1952 » 
1953 » 
1954 » 
1955 » 

8 964 
10 694 
12 424 
14 696 
14 785 
17 749 

milyar lira 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » dur 

Şu halde; fiyatlarımızda vâki artışları dik 
kate almadığımız takdirde; millî gelirimizde, 
1950 yılma nazaran, 1955 yılında % 98 nispe
tinde itibari bir artış meydana gelmiştir. 

Arkadaşlarımıza bu mevzuda bir fikir vere
bilmek için, Birleşmiş Milletler istatistiklerin
den tesbit ettiğimiz, bizim gibi iktisaden geri 
kalmış bâzı memleketlere ait ve 1950 yılma 
nazaran 1954 veya 1955 yılındakMtibari millî 
gelir artışlarını, aşağıya alıyoruz : 

Arjantin 
Berezilya 
Yunanistan 
İsrail 
Çin 
Şili 
İspanya 
Yugoslavya 

Diğer taraftan; millî gelir rakamlarımızın 1948 
sabit fiyatlarına nazaran, takibettikleri seyir, 
yani millî gelirimizdeki re el inkişaf durumu, 
gene İstatistik Umum Müdürlüğünün neşret
tiği rakamlara göre şöyledir : 

Artışlar % 
1954 

100 
109 
- —. 
— 
184 
320 
—. 
458 

1955 

.. 
— 
121 
369 

— • 

— 
107 
—. 

1950 . 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

liradır. 

9.098 Milyar 
f 10.495 » 

11.393 » 
12.664 » 
11.460 » 
12.510 » 

Şu halde; reel millî gelirimiz 1950 yılından 
bu yana geçen beş sene zarfında, yekûnen 
% 37.5 nispetinde, yıllık vasatilerle % 7.5 nis
petinde artışlar kaydedilmiştir. 

Buna mukabil; 1953 yılında millî gelirimi
zin ulaştığı inkişaf 1954 ve 1955 yıllarında ge-. 
rilemiş ve henüz 1953 seviyesi ^bulunamamıştır, 

1950 - 1955 yıllarında; reel millî gelirimizin. 
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nüfus-başına isabet eden miktarları ise aşağıda- ' 
ki şekildedir : 

1950 434 Lira 
1951 487 » 
1952 514 » 
1953 556 » 
1954 490 » 
1955 . * 519 » 

Bu rakamların da açıkça ispat ettiği üzere; 
reel millî gelirimizin nüfus başına isabet eden 
miktarları, 1953 yılı sonuna kadar muntazam 
artışlar kaydederek, bu yıl sonunda 1950 nin 
434 lirasından 556 liraya yükselmiş, bu yıldan 
sonra da 490 ve 519 liraya düşmüştür. 1955 yı
lındaki nüfus başına gelir, aşağı-yukarı 1952 yı
lının aynı olup, henüz 1953 seviyesine ulaşmak 
imkânından uzak bulunmaktadır. 

Bütçe Encümeninin 1956 yılma ait verdiği 
millî gelir rakamları, gerilemenin bu yıl içeri
sinde dalha da mahsûs bir hal aldığını göster
mektedir. 

Yukarda; zirai istihsallerimiz bahsinde, zi-
raatle meşgul köylü nüfusu başına isabet eden 
yıllık reel zirai gelirlerimizin, 1950 yılından 
bu yana takibettiği seyrin, millî gelirimizin 
umumi olarak nüfus başına isabet eden miktar
larının takibettiği seyirden farksız olduğunu 
tesfoit etmiştik. 

Ziraat gelirleri dışında kalan millî gelir bö
lümünün 1950 - 1955 yılları arasında, şehirler
de yaşıyan vatandaşlara nüfus başına isabet 
eden miktarlarını gözden geçirecek olursak, bu. 
bölümde de aynı seyri müşahede ederiz. 

Filhakika, fou gelir bölümünün şehirli nüfus 
başına isaibet eden yıllık miktarları şöyledir : 

1950 845 Lira 
1951 881 » 
1952 829 » 
1953 999 » 
1954 963 » 
1955 976 » 

Görülüyor ki ; millî gelirimiz ve zirai gelir
lerimizin nüfûs başına isabet eden yıllık mik
tarlarında, 1953 yılından sonra meydana gelmiş 
bulunan gerilemeler, ticaret ve sanayi gelirleri
mizin nüfus başına isabet eden yıllık miktarla
rında da aynen mevcuttur. 

Bu mevzuda memleketin içtimai nizamı ba-
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kınımdan üzerinde hassasiyetle durulması ge
rektiğine inandığımız bir husus da, millî gelirin 
itibari rakamlarında vâki artışların vatandaş
lar arasındaki dağılışıdır. Yani gelir artışları; 
muayyen şahıs ve muayyen zümrelerin milyon
larını artırarak, memlekette yeni yeni milyoner
ler türemesi istikametinde mi seyretmektedir, 
yoksa bû artışlardan, mayilerin mütevasıl kab-
lardaki dağılışında olduğu gibi, muayyen ıbir 
muvazene içerisinde, cemiyetin bütün fertleri 
müsavi nispetlerde istifade mi etmektedir? 

Bu hususta, etrafımızdaki hâdiselerin fiilî 
müşahedeleri dışında, istatistiki rakam olarak 
elimizde fazla bilgi mevcut değildir. Bununla 
beraber, son günlerde neşredilmiş olan Gelir ve 
Kurumlar vergileri istatistikleri, oldukça ente
resan müşahedelere yol açan rakamları muhtevi 
bulunmaktadır. 

Bu istatistiklere göre; Gçlir Vergisine esas 
olmak üzere, yıllık 'beyanname ile bildirilen yıl
lık net gelirler, 1952 yılında 533 milyon lira 
iken, 1955 yılında % 126 nispetinde artarak 
1 milyar 209 milyona yükselmiştir. 

Mükellef adedleri 54 444 teri 86 7Ö9 a yük
selmiş olup, bu artışın nispeti, net gelirler artış 
nispetinin yarısından da azdır. 

Diğer taraftan, 676 milyon, liralık net gelir 
artışının % 36 nispetindeki 241 milyon lirası, 
yıllık gelirleri 3.7 750 liraya kadar olan 80 810 
vatandaşa isaJbet ederken, bu gelir artışının 
% 64 nispetindeki 435 milyon lirası, yıllık ge
lirleri 37 750 liradan yüksek olan 5 899 vatan
daş tarafından kazanılmış bulunmaktadır. 

Aynı müşahede Kurumlar Vergisi rakamla
rında daha da müşahhas bir mahiyet almakta
dır. Filhakika 1952 yılma nazaran 1955 yılında 
bu ver'gînin net gelir şeklindeki matrahlarında 
vâki 148 milyon liralık artışın % 65 nispetin
deki, ' 96 milyon lirası, yıllık net gelirleri bir 

' milyon liradan yukarı 88 mükellefe isabet et
mektedir. 

Ziraat sektörü dışındaki istihsal kollaıımı-
zın, 1952 yılma nazaran 1955 yılında, itibari ge
lirlerde vâki artış yekûnu 3 934 milyar liradır. 
Mukayesesini yaptığımız 824 milyon lira bu 
miktarın % 20 sinden fazladır. 

Bu itibarla »içtimai bünyemizin sıhhati bakı
mından, millî gelirimizin bu dağılış şeklinin ifa
de ettiği mâna üzerine dikkati çekmek isteriz. 
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Yatırımlarda uğranan muvaffakiyetsizlikler : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Buraya kadar yaptığımız izahlar ve tahlil

lerle millî ekonomimizin çeşitli safhalarında, 
1953 yılından sonra meydana gelmiş bulunan in
kişaf duraklaması, inkişaf gerilemesi hâdiseleri
ni rakamları işhadetmek suretiyle Yüksek Heye
tinize arza çalıştık. 

Türk ekonomisi; 1950 yılından bu yana, ta
rihinin hiçbir devresinde mazhar olmadığı iç ve 
dış ekonomik ve malî imkânlara sahibolmuştur. 

Bir yıl evvel resmî ağızlardan verilen rakam
lara göre; 1950 - 1955 devresinde sadece Devlet 
sektörünün envestismanlara bilfiil sarf ettiği 
miktarlar, 2,5 milyar liraya yakuı kısmı dış tedi
ye vasıtası olmak üzere, yedi milyar Türk lira
sıdır. Bu miktara 1956 yılı yatırım tahsislerini 
ve hususi sektöre isabet eden miktarları da ilâ-

_ve edecek olursak, Türk Milletinin, şu altı yıL 
içerisinde, yatırımları için asgari 12 milyarlık 
bir imkân ayırdığını kolayca tesbit ederiz. 

Bu rakam; beş yüz milyon lirası dış tediye 
vasıtası olmak üzere yılda iki milyar liralık bir 
envestisman imkânı demektir. 

Milletimizin büyük sıkıntılar bahasına» sağla
dığı, bu cidden azametli imkânlarla, ancak, bir
takım mevzii ve kısır neticeler alınabilmesinin 
bir sebebi olmak lâzımgeleçeği, en basit mantık 
ve aklıselim ölçüleri içerisinde işliyen dimağla-

x rm dahi kabul etmeleri gereken bir hakikattir. 
Bu sebebi; memleket ekonomisini ilmîn, tek

niğin ve ihtisasın yardımından mahrum, memle
ket realiteleri icaplarından müstağni olarak ida
re eden zihniyette aramak lâzımdır. Bu memle
kette yıllardan beri lâfı edilen plânlı, programlı 
ve hesaplı yatırım fikri, zaman zaman; plân da 
ne demek, program da ne demek, zaman zaman 
da plânsız olan, plânlanan zamanda-tahakkuk 
ettirilemiyen bir tek işimizi bize^ gösterin muka-
beleieriyle karşılanmıştır. 

Bu def ilerin yapıldığı zamanlarda; Demokrat 
Parti iktidarı henüz yeni idi, başlanan işlerin ak-
sıyan taraflarını, henüz inşa safhasındayız ma
zeretleriyle gizlemek imkânları daima mevcuttu. 
Fakat zaman ilerledikçe, vâdeler hulul ettikçe 
def ilerin ne kadar haksız, ne kadar mesnetsiz 
oldukları, vakıalar ve rakamlarla açıkça meyda
na çıkmaktadır. 

Şimdi sizlere bu sahada da bâzı müşahhas 
misaller ve hâdiseler vereceğiz : 

1957 Ö ; â 
Evvelâ; Menderes hükümetlerinin, çimento 

sanayii mevzuunda uğradığı başarısızlığı, ihalesi 
ilân edildikten sonra inşasından sarfınazar olu
nan, inşa ve ikmalleri yıllarca geciken çimento 
fabrikalarının hikâyesini, muvaffakiyetsizliği 
gizlemek için yeni beyanlarda başvurulan ted
birleri anlatalım : 

1954 seçimlerine üç ay kala; 24 Ocak 1954 tari
hinde o zamanın İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı,, 
yaptığı büyük bir basın toplantısında Türk ba
sını marifetiyle Türk Milletine aşağıki husuları 
ilân etmiştir : 

«Gazeteci arkadaşlarıma ve onlar vasıtasiyle 
bütün memlekete, İkinci Cihan' Harbinden sonra 
yalnız Türkiye için değil, Avrupa için bile bü
yük bir sınai haVeket olarak telâkki edilen 20 çi
mento fabrikasının dün akşam ihalfc' edilmiş ol
duğunu. bildirmekle bahtiyarım. 

Çimento fabrikaları yurdumuzda; Adana, Af
yon, Aydın,- Bartın, Çanakkale, Çorum, Diyar
bakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, 
Trabzon, Trakya, Van, Konya, Giresun, Gazi-
anteb, Gemlik, Balıkesir ve İçel'de kurulacak
tır. 

200 milyon liralık bir envestismanla bu fab
rikaların iki sene içinde çalışmaya başlamasiyle ' 
memleket çimento sanayii 1 830 000 tonluk bir 
istihsal kapasitesi kazanacaktır. 

Bu fabrikaların kurulması ile memleketin * 
her yerinde çimentoyu tonu ortalama 80 - 90 li
radan satmak kabil olacaktır. 

Yurdun kalkınıp gelişmesinde büyük rolü 
olacağına inandığımız bu teşebbüsün muvaffaki
yetinin sebeplerinden biri, halkımızla Hüküme
tin bu bakımdan da tam bir iş ve kese birliği 
edebilmesidir.» 

Sıtkı Yırcalı'mn, yirmi fabrikanın tamamı
nın ihale edildiğini ve hepsinin iki senede biti
rileceğini müjdeleyen bu beyanatından sonra, 
1955 bütçe gerekçesi, inşaları devam eden bu 
fabrikaların üçünün 1955 yılında, 10 unun 1956 
yılında, dördünün 1957 yılında işletmeye açıla 
cağını bildirmektedir. 

1956 bütçe gerekçesi ise aynen; «İnşasına 
başlanmış olan yeni çimento fabrkalanndan üçü 
ikmal edilmiş olup bulunduğumuz aylarda iş
letmeye açılacaktır.» demektedir. 

Aynı gerekçe, diğer on sekiz çimento fabri
kasından 10 adedinin 1956 yılında işletmeye 
açılacağını söylemektedir. 
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1957 bütçe gerekçesi çimento programından 

şöyle bahsetmektedir : 
«Bu program cümlesinden olarak Danca'da 

3, Kartal, Zeytinburnu, Sivas, Ankara, îzmir, 
Adana, Balıkesir, Afyon, Bartın, Çorum, Söke, 
Elâzığ, Gazianteb, Pmarhisar, Batman, Niğde 
ve Erzurum'da birer fabrika olmak üzere 20 ve 
ayrıca hususi teşebbüsün iştiraki ile Eskişehir 
ve Konya'da kurulmasına tevessül edilen 2 fab
rikanın ilâvesiyle ceman 22 fabrikanın inşası 
takarrür etmiş ve bunlardan ilk sekiz fabrika
nın inşaları ikmal edilmek suretiyle Ihizmete 
girmesi sağlanmış bulunmaktadır.» 

Resmî beyanları böylece tesbit ettikten son
ra, bu beyanların masum ve âdeta büyük bir 
muvaffakiyetten bahseder görünen ifadeleri 
arasında gizli bulunan muvaffakiyetsizliği, yine 
bu beyanlardaki tenakuzlara işaret suretiyle 
izah edelim : 

1. Yırcalı yirmi fabrikanın ihale edildiğini 
ve iki yıl içinde bu fabrikaların tamamının iş
letmeye açılacaklarını ilân etmişti. Aradan üç 
yıl geçmiştir, bu fabrikalardan bir teki dahi 
işletmeye açılamamıştır. 

2. Çanakkale, Trabzon, Van, Giresun, Gem
lik ve İçel'de kurulacakları ve ihalelerinin ka-
tîleştiği ilân olunan fabrikalardan sarfınazar 
edildiği, Yırcalı tarafından verilen kuruluş yer
leri ile . 1957 gerekçesinde gösterilen kuruluş 
yerlerini esaslı bir pııvantaja tâbi tutmak sure
tiyle mümkün olabilemektedir. 

Hükümet bu hakikati bir Devlet sırrı gibi 
gizli tutmaya gayret etmektedir. 

3. 1 Aralık 1955 tarihinde,. 1956 bütçe ge
rekçesi, fabrikalardan üçünün ikmal edilmiş ol
duğunu açıkça ifade etmektedir. Aradan bir 
buçuk sene geçmiştir ve fabrikalar işletmeye 
açılmamışlardır. O halde gerekçedeki beyanın 
hakikatle alâkası yoktur. 

4.. 1955 ve 1956 gerekçeleri 10 fabrikanın 
da 1956 yılında açılacağını ifade etmişlerdir. Bu 
on fabrikadan da henüz haber yoktur. 

5. Altı yeni çimento fabrikasının inşaların
dan sarfınazar olunduğu hakikatinden haber
dar gözükmiyen bir üslûpla kaleme alınmış bu 
lunan, 1957 gerekçesinde, artık herkesin zihni
ne yer etmiş olan 20 yeni çimento fabrikası 
kampanyasını devam ettirebilmek için, 1954 yı
lma takaddüm eden yıllarda eski fabrikalarda 
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ve çoğu hususi müteşebbisler tarafından yapıl
mış tevsiler, yeni fabrikalar imiş gibi ortaya 
atılmakta ve hattâ 20 adedine bilâhara iki fab
rika dattıa ilâve edilmiş hissi uyandırılmaya ça
lışılmaktadır. 

Bu arada 1955 ve 1956 yıllarında işletmeye 
açılacakları evvelce mütaaddit beyanlarla ifa
de olunan on üç fabrikanın, işletmeye açılama
malarından mütevellit muvaffakiyetsizliğin, az 
dikkatli bir gözün dikkatine çarpması ihtima
liyle, evvelce yapılmış tevsiler ve inşa edilmiş 
izmir Çimento Fabrikası, bu programın tahak
kuk ettirilmiş sekiz fabrikası imiş gibi mütalâa 
edilmektedir. 

6. Yırcalı'nm beyanına göre; dış finansma
nın % 20 si fabrikalar kuruluncaya kadar ödene
cek, artan kısım fabrikalar işletmeye açıldıktan 
sonra beş sene zarfında tediye olunacaktır. îç fi
nansman mevzuunda da halk hükümetle kese bir
liği yapmaktadır. O halde bu programın, fabri
kalar işletmeye, açılıncaya kadar katlanılmak zo
runda kalınacak malî külfeti, bu maksatla ve 50 
milyon lira sermaye ile kurulmuş bulunan, Çi
mento Sanayii Türk Anonim Şirketinin temin 
edildiği bildirilen sermayesi nispetindedir. Bu 
itibarla muvaffakiyetsizlik, dış tediye imkânı bu-
lunamadan veya iç finansman güçlüklerinden 
doğmamıştır. 

Hulâsa; Hükümet, yukarda izah olunan tedi
ye kolaylıklarına rağmen sırf idari kifayetsizlik
leri neticesinde, 20 çimento fabrikası programın
da mutlak bir muvaffakiyetsizliğe uğramış ve ka
ti ifadeler halinde beyan olunan iki ve hattâ bu
güne kadar geçen üç yıl zarfında 20 fabrika şöy
le dursun, bir tekinin dahi bacasını tüttüreme-
miştir. 

Bunun yanında, 1954 yılında yirmi fabrika
nın 200 milyon lira ile kurulup işletmeye açıla
cağından bahsedenler, gün geçtikçe bu maliyet
leri yükseltme yoluna gitmişlerdir, nitekim 1956 
bütçe gerekçesi 20 değil 18 fabrikanın 263 mil
yon liralık maliyetinden bahsetmektedir. O gün
den bugüne, bu miktarın da yeni yeni tahavvül-
bre mâruz kaldığında şüphe yoktur. 

Şimdi, Hükümetin daha doğrusu gelmiş geç
miş Menderes hükümetlerinin, plânsız, program
sız ve hesapsız hareketlerinin sarih delillerinden 
bir başkası olmak üzere, barajlar ve hidro - elek
trik santralleri inşası işlerimizin; içerisinde bo
caladığı durumu izaha girişelim : 
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Memleketimizde son on sene içerisinde, beş bü

yük baraj m "tesisi faaliyetlerine girişilmiş, bun
lardan, 1948 yılından itibaren üzerinde çalışılma
ya başlanmış bulunan, Seyhan ve Sarıyar baraj
ları, sulama tesisleri hariç, 1956 yılında ikmal 
edilerek işletmeye açılmışlardır. 

1954 yılında 96 milyon liraya inşa edilmekte 
olduğu bildirilen Seyhan barajı; 140 milyon lira
lık bir maliyetle ve evvelce tasarlanan ikmal ta
rihinde, 1956 yılında tamamlanmıştır. îlk mali
yet hesaplariyle son maliyetler arasında bir hayli 
fark bulunmasına rağmen, kredisi Dünya Ban
kasının müsait şartları içerisinde sağlanan bu ba-
r a j r iktidarın zamanında ikmal etmeye muvaffak 
olduğu yegâne enerji tesisi olsa gerektir. 

İnşasına 1951 yılında başlanmış olan Sarıyar 
baraj ve hidro - elektrik santrali, enerji nakil 
hatları ve trafo tesislerinin, 1954 yılında ikmal 
edilecekleri, 150 milyon liraya mal olacakları res
men ve defaatle açıklandığı halde, bu tesisler iki 
sene gecikme ve 120 milyon liralık maliyet artîşı 
ile, 2 Aralık 1956 tarihinde işletmeye açılabilmiş
lerdir. Hükümetin, misalleriyle ortaya koyduğu
muz, bu çeşit işlerdeki tutumu karşısında, bu ba
rajda yapılması gereken tesislerin tamamının ik
mal edildiği hakkında da , katî ve sarih bir kana
at izharına imkân göremiyoruz. 

Her biri 96, 96, 70 milyon liradan, ceman 262 
milyon liraya, 1954 yılında, ihale edildikleri, ev
velce resmen bildirilmiş olan, Hirfanlı, Gediz -
Demirköprü, Akçay - Kemer baraj ve hidro - elek
trik santralleri, hava hatları ve trafo tesislerinin 
mal olacakları meblâğlar, 1957 bütçe gerekçesin
de bir mislinden fazla bir artışla ceman 546 mil
yon lira olarak gösterilmektedir. 

İhale bedellerinin «maliyet'+ kâr» esasına isti-
nadettiğini duymakta olduğumuz bu barajlar, 
maliyetlerinin, bu çeşit murakabeye müstenit in
şa ve kredi şartları içinde, çok daha yükselebile
ceği şüphesizdir. 1958 olarak tesbit edilmiş bulu
nan ikmal yıllarının ise, 1955 ve 1956 yıllarında 
bitirileceği ilân olunan meşhur 13 çimento fabri
kasına dönmemesini temenni ederiz. 

İller Bankasınca yaptırılmakta olduğu, sene
lerden beri bütçe gerekçelerinde tekrar edilip du
ran, orta çaptaki hidro - elektrik santrallerine 
gelince; bu mevzuu hakkiyle kavrıyabilmek için 
santrallerden bellibaşlılarmıri bugüne kadar ge
çirdiği inşa seyrine kısaca göz atmamız lâzımdır. 
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Tortum - Erzurum Hidro - Elektrik Santrali: 
1 . VIII . 1952 tarihinde 8 milyon 100 küsur 

bin lira tesis bedelli ve 1954 yılı başında ikmal 
edilmek şartiyle ihale olunmuş bugüne kadar, 
yani üç sene gecikmeye rağmen ikmal edilme-
miştİT. Resmî vesikalarda ikmal tarihi munta
zaman geriye atılmaktadır. 1956 gerekçesi, 1956 
yılını), 1957 gerekçesi, 1957 yılını ikmal y*ılı ola
rak göstermektedir. 

Botan - Siird Hidro - Elektrik Santrali : 
7 . IV . 1950 tarihinde, yani Halk Partisi 

iktidarı zamanında 2 389 000 lira tesis bedeli 
ve 1954 yılında ikmal edilmek şartıiyle ihale 
olunmuş, bugüne kadar yani üç sene gecikmeye 
rağmen ikmal edilememiştir. Resmî vesikalarda 
ikmal tarihi muntazaman geriye atılmaktadır. 

d-öksıı - Konya Hidro - Elektrik Santrali : 
9 . V . 1952 tarihinde, 8 600 000 küsur 

liraya ve 1954 yılinda ikmal edilmek şartiyle 
ihale olunmuştur. Üç senelik gecikmeye rağmen 

v inşaat tamamlanamamıştır, resmî vesikalarda 
ikmal tarihi muntazaman geriye atılmaktadır., 

Eğridir - Kovada Hidro - Elektrik Santrali : 
31 . V . 1952 tarihinde 6 milyon âfci yüz 

doksan bin liraya ve 1954 yılında ikmal edil
mek üzere ihale edilmiştir, üç senelik yecikmeye 
rağmen inşaat tamamlanmamıştır. Resmî vesi
kalarda ikmal tarihi muntazaman geriye atıl
maktadır. 

Sızır - Kayseri Hidro - Elektrik Santrali : 
1955 yılında bitirilmek şartiyle 5 milyon 400 

küsur bin liraya ihale olunmuştur, ikmal tarihi
ni 1956 gerekçesi, 1957 yıllı, 1957 gerekçesi, 
1958 yılı olarak göstermektedir. 

Hazar gölü - Elâzığ Hidro - Elektrik Santrali : 
Etibank ve îller bankası tarafından 8 898 000 

lira tesis bedeliyle müştereken inşa ettirilmekte 
olan bu santralin, evvelâ 1953 yılında bitirilece
ği bildirilmiş, bilâhara bu tarih 1955 e çıkarıl
mış; 1956 gerekçesi ikmal tarihini 1956 yılı ola
rak vermişi, 1957 gerekçesi bu tarihi 1957 yılı
na nakletmiştir. 

Ceyhan - Maraş Hidro - Elektrik Santrali : 
7 . IV . 1950 tarihinde, yani Halk PartM ik

tidarı zamanında, 3.600 milyon küsur bin lira
ya 1954 yılında ikmal edilmek üzere ihale edil
miştir. Bilâhara ikmal tarihi 1955 - 1956, 1957 
yıllarına götürülmüştür. 
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Bendimahi - Van Hidro - Elektrik Santrali : 
Bu santral 1957 gerekçesine nedense alınma

mıştır. Halbuki 1956 gerekçesinde; 1957 yılında 
inşaatı bitirilecek olan santraller arasında göste
rilmişti. 

Diğer bir kısım resmî vesikalarda, 4 milyon 
765 bin 800 liraya ihale edilmiş ve inşa halinde 
olduğunu 1957 yılında işletmeye açılacağını ifa
de etmektedirler. 

İşin enteresan tarafı, 1956 gerekçesinin îller 
Bankasınca inşa ettirilmekte olan santraller ara
sında gösterdiği bu santralden, iller Bankasının 
haberdar bulunmamasıdır. Filhakika, îller Ban
kasının 1945 - 1955 yıUan arasındaki faaliyetle
rimi gösteren, banka tarafından neşredilmiş ki
tapta, bu santrale yer verilmemiştir. Van vilâ
yetinin çimento fabrikası gibi bu santralin de 
mevhum tesislerden olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çimento sanayiimizde olduğu gibi barajlar 

ve hidro - elektrik santralleri mevzuunda da bu 
açıklamalarımızı yaparken, bu kürsüden «bize, 
programsız, zamanında bitirilememiş bir tek işi
mizi gösterin» diyenlere ithaf ediyoruz. İktisa
di istiklâl mücadelesi; lafiyle edebiyat ile değil, • 
bilgi ile, kudret ve kifayet ile ve nihayet fiiliyat 
ile yapılır. 

C. H. P. iktidarı zamanından başlıyarak, 
D. P. iktidarının ilk günlerijnden itibaren ihale
leri yapılmış bulunan ve milyonlarca nüfusu 
temsil eden vatan köşelerine ışık ve enerji sağ-
lıyacak, hayatiyet götürecek olan yukarda sırala
dığımız natamam, hattâ birisi namevcut, sekiz 
aded hidro - elektrik santralinin ihale bedelleri 
yekûnu 50 milyon liranın altındadır. 

Pancar kifayetsizliğinden, yüz binlerce tonluk 
kapasitelerinin muattal kaldığını, evvelce, rakam
larla ispat ettiğimiz şeker fabrikalarından, çok 
değil, yalnız bir tanesine sarf olunan iç ve dış 
miktarlarla, bu hidro - elektrik tesislerine tah
sis olunaydı, bunların tamamının en geç 1954 
yılında işletmeye açılmaları mümkün olurdu. 

O günden bugüne kazanılmış olan zaman 
zaffmda, bu santraller sayesinde, sağlanacak 
malî imkânın ise, bir değil birkaç fabrikanın 
inşasına zemin hazırlıyacağmda şüphe yoktu. 

Her yıl bütçe gerekçelerinde, bu santralle
ri, kalkınma edebiyatının sermayesi yapmak 
için sarf edilen zihnî mesai, bu santrallerin fii-
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liyâta çıkabilmeleri için gerekli tedbirleri dü
şünmeye tahsis olunsaydı, milyonlarca vatan
daş, yıllardık hasretini çektikleri ışık ve ener
jiye çoktan kavuşmuş olurdu. 

Hat tâ; vaktiyle Sayın Polatkan'm. dediği gi
bi, memleketin mahdut iktisadi imkânlarını, 
gösterişçi maksatlarla lüks ve isi af a sevk et
menin tahaccür etmiş, âbideleşmiş misalleri 
olan, Ankara'daki bâzı umum müdürlükler bi
nalarına harcanan milyonlar, bu santrallere 
tahsis edilseydiler, milyonlarca vatandaşımız 
yıllar süren intizar vdevresinden çoktan kurta
rılmış olurdu. 

Programsız, plânsız ve hattâ hesapsız hare
ketlerin, ikmalleri büyük gecikmelere mâruz 
kalmış, akıbetleri tesadüflere terkedilmiş te
şebbüslerin üçüncü grupun misalini, hububat 
depolama ve temizleme tesisleri inşaatında gör
mekteyiz. 

Muhtelif bütçe gerekçelerinde; Hükümet, 
yaptığı hububat depolama ve temizleme tesisle
ri programının, 1950 yılında mevcut, ceman 
411 bin ton kapasiteyi, beş misli fazlasiyle iki 
milyon iki yüz bin tona ulaştıracak seviyede 
olduğunu beyan etmiş, inşasına girişilen bütün 
silo, çelik silo, çelik hangar ve çelik depoları, 
adedleriyle bildirmişti. Meselâ, 1956 yılı bütçe 
gerekçesinde aynen şöyle deniyordu : 

«Tatbikine geçilmiş ve bir hayli ilerlemiş 
olan bu program tamamen ikmal edildiği va
kit, 40 beton silo, 456 çelik silo ve hangar, 84 
çelik depodan müteşekkil olmak üzere, hubu
bat depolama ve temizleme tesislerinin kapa
sitesi 2 milyon 200 bin tona yükselmek suretiyle 
1950 senesindeki seviyesinin beş mislini aşacak
tır.» 

Bir yıl sonra, yani 1957 bütçe gerekçesin
de, mevcudolduğunu beyan ettikleri bu pro
gramın, hedef tuttuğu kapasite nedense birden
bire düşmektedir. Filhakika gerekçenin XV nci 
sayfasında, programın ihtiva ettiği mecmu ka
pasite şöyle ifade olunmaktadır : 

«İnşaat programının hitamında, bu kapasi
te 1 milyon 819 bin tona yükselecektir.» 

Geçen yıl, iki milyon iki yüz bin tonluk ol
duğu, • tatbikine girişildiği, hayli ilerlemiş bu
lunduğu, beyan edilen programın, kapasite 
yekûnunda bu yıl, sebebi izah edilmeden ve 
hattâ gizli bırakmaya itina edilerek 381 bin 
tonluk bir tenezzül kaydolunmaktadır. 
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Hububat depolama ve temizleme tesisleri

nin ; mevcut kapasiteleri hakkında iki gerekçe
nin verdiği rakamlarda da tenakuzlar vardır. 

Meselâ : 1956 malî yılma ait gerekçede, -
«Toprak Mahsulleri Ofisinin depolama ve te
mizleme imkânları halen bir milyon yüz bin 
tona baliğ olmuştur.» denilirken, 1957 malî yılı 
gerekçesinde, «Hububat depolama ve temizle
me tesisleri mevcut kapasite yekûnunun bir 
milyon elli dokuz bin ton» olduğu ifade edil
mektedir. 

Demek ki, Hükümetin 1957 gerekçesinde 
uzun uzun methiyesini yaptığı bir yıllık pro
gramlı faaliyetten sonra, mecmu kapasiteden 
41 bin tonluk bir tenezzül kaydına muvaffak 
olunmuştur. 

Çimento fabrikaları, barajlar, hidro - elek
trik santrallerinde olduğu gibi, silolar inşaa
tı da, münhasıran idari kifayetsizliklerden do
layı, büyük gecikmelere mâruz kalmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1955 yılı mua
melâtını tetkik eden murakabe heyetinin rapo
ru, bize aşağıki dikkate şayan gecikmeleri, 
programsızlıkları, israfları haber vermektedir : 

1. Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasından tenıin edilen kredi ile inşa edilmekte 
olan .34 bin tonluk Haydarpaşa Liman Silosu, 
anahtar teslimi esasına göre Ve Eylül 1955 ayın
da ikmal edilmek şartiyle ihale olunmuştur. 
Bir buçuk yıllık gecikmeye rağmen bu silo he
nüz işletmeye açılamamıştır. 

2. Aynı kredi ile inşa edilmekte olan 20 bin 
tonluk İzmir liman silosu, Temmuz 1955 ayında 
ikmal edilmek üzere ihale olunmuştur. Bir yıllık 
gecikmeden sonra Haziran 1956 tarihinde, inşaa
tın ancak % 28 inin yani dörtte birinin ikmal 
edilebildiği ifâde olunmaktadır. 

3. Ofisin kendi imkânlariyle inşa ettirilen 
10 bin tonluk Trabzon liman silosu 1952 yılında, 
1954 senesinin Ocak ayında<«lbmal edilmek üzere 
ihale olunmuştur. Üç senelik gecikmeye rağmen 
henüz işletmeye açılamamıştır. 

4. Malzemesinin tamamı Amerikan yardı
mından alınıp memleketimize getirilen Havza 
Çelik Silosu, mukavelesine göre Mart 1956 ayın
da ikmal edilmek icabederken ikmal olunaınamLş-
tır. 

5. Mersin çelik silosunun, bütün malzemesi 
de Havza Silosu malzemesi ile birlikte Amerikan 
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yardımından alınıp Mersin'e getirilmiştir. Bilâ-
hara, Mersin'de kurulması kararlaştırılan 100 bin 
tonluk liman silosu dolayısiyle, Mersin çelik silo
sunun inşasından sarfınazar olunmuştur. 

Fakat aradan geçen bir seneden fazla zama
na rağmen Murakabe Heyeti raporunun yazıldı
ğı tarihte, bu çelik silonun Mersin yerine nerede 
kurulacağı kararlaştırılamamış, hazır malzeme 
Mersin'de beklemekte devam etmiştir. 

6. 1953 yılı Amerikan yardım tahsislerinden 
sağlanan 60 aded çelik silo ile 1954 yılında Ex-
port - fmport Banktan alınan 6 milyon elli bin 
dolarlık kredi ile İnşasına girişilen dokuz aded 
komple silonun, inşaları işi 1954 yılından itiba
ren sürüncemede kalmış ve Haziran 1956 ayında 
da ceman 470 bin tonluk bu silolardan, kırk yedide 
bir, % 2 nispetinde ancak on bin tonluk kısmı ik
mal edilebilmiştir. 

7. Bir İngiliz firmasından % 5 faizle temin 
edilen altı milyon isteri ini ik kredi ile memlekete 
getirilen ve diğer satıcı memleketlerdeki emsal
lerinden pahalı oldukları mütehassıslarca beyan 
olunan, 7 aded hayvan yemi değirmeni hakkında 
yüksek murakabe raporu aynen şu ibareleri muh
tevidir : 

«Cetvelde görülen 15 aded hayvan yemi de
ğirmeninden 7 adedi yurda gelmiş ise de amba
lajları içinde beklemektedir. Bunların kimin-ta
rafından nerelere monte edileceği ve ne suretle 
işletileceği henüz tesbit edilmiş değildir. Ofisin 
de iştirak edeceği bir anonim şirkete devri bahis 
mevzuu ise de henüz bu hususta da katî bir an
laşmaya varılamamıştır. Masraflariyle birlikte 
maliyeti oldukça yüksek bir yekûn tutacak olan 

• bu değirmenler hakkında, bir an evvel karara va
rılmasını temenni ederiz.» 

Bu yedi değirmenin tutarları iki yüz bin İn
giliz lirasıdır. 

Aynı raper bu misalde olduğundan çok daha 
enteresan hesapsız ve israf mahiyetindeki hare
ketlerden uzun uzun bahsetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şeker sanayiinin kuruluşunda takibolunan 

programsız durumu, yukarda sanayi istihsalle
rimiz bahsinde miıfassalan izah etmiştik. Bu 

bahiste de bellibaşlı yatırım kollarımızın arz et
tikleri durumu izaha çalıştık. Bunlar dışında ka
lan yatırımlarımızın da aynı nmvaffakiyetsizlik, 
aynı dağınıklık, aynı hesapsızlık, hulâsa aynı 
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plansızlık içerisinde bocaladıklarını ayrıca ifa
deye lüzum olmasa gerektir. 

Bu haller iktisadi gelişme, hareketinin, elde 
bulunan büyük imkânlara nazaran taşıdığı de
ğeri her gün biraz daha küçültmekte, nihai ne
ticenin alınması zamanını her gün biraz daha ge
rilere götürmektedir. 

Binııetice; kalkınmamızın maddi ve mânevi 
maliyeti, günden güne hendesi nispetlerde art
makta, vatandaşların bu münasebetle katlanmak 
zorunda bırakıldıkları çeşitli külfetler, güncen 
güne gayrıkabili tahammül bir hal almaktadır. 

Dördüncü Menderes Hükümeti, programının 
•yatırımlara taallûk eden kısmı da, Türk Mille
tine aynen şu teminatı vermekte idi: 

«Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketi
mizin içtimai ve iktisadi istikbalini inşaya mas
ruf olarak bugüne kadar ele alınmış bütün ya
tırımlarımızın aksamadan tamamlanması temi
nat altındadır.» 

Bugün nakıs, natamam ve namevcut olarak 
yukarda srıaladığımız envestismanlardan pek 
çoğunun vâdeleri, yukarıki sözlerin bu kürsü
den söylendiği 14 Aralık 1955 tarihinde dahi 
çoktan hulul etmişti. Hükümetin takibettiğî 
gösterişçi, müsrif ve hesapsız iktisadi ve malî 
politika bahsedilen teminatın; o günden bu gü
ne de, kâğıt üzerinde kalması neticesini doğur-
mutşur. Yatınmların tahakkuklarında karşılaşı
lan bu teminatsız durum ise; bugün Türk mil
letinin, katlandığı muazzam maddi sıkıntılar ya
nında, çeşitli mânevi ıstıraplara mânız, bırakıl
masının, bir mühim sebebini teşkil etmektedir. 

Filhakika bugün; vatandaşın siyasi hakları, 
hâkimin istiklâli, matbuatın hürriyeti, üniversi
tenin muhtariyeti, meslekî teşekküllerin serbest
çe faaliyette bulunabilmeleri teminat altında de
ğilse ; bunun başlıca sebeplerinden birisi, yatı
rımlarımızın devamlarının teminat altında ol
masını sağlıyacak, iktisadi ve malî politikayı 
tâyin, tesbit ve tatbikte gösterilen kifayetsiz
liklerdir. 

Kifayetsizliklerin sebepleri: 
Şimdi bu kifayetsizliklerin başlıcalarmı, za

man zaman Demokrat Parti mesul şahıs ve or
ganlarının beyanlarını da işhadederek, ortaya 
koyalım: 

Plânsız, programsız yatırım; 
1. Yatırımlarımız; millî ekonomimizin icap

ları göz önünde tutularak hazırlanmamış ve bir 
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millî plân çerçevesi içerisinde tatbika konulma
mıştır. Hükümet; kendisini, siyasi mülâhazalara 
uygun hareket insiyatifinden alakoyacak ve bu 
suretle şahsi temayüz imkânlarını bertaraf ede
cek olan bu fikri daima reddetmiştir. 

Uzun izahlarımız içerisinde çeşitli delilleri 
verilmiş bulunan, bu mevzu üzerinde daha fazla 
durmaya lüzum görmüyor ve Demokrat Parti
nin 1950 secim beyannamesinden, bugünkü du
rumun tam ifadesi saydığımız, bir pasajı oku
makla iktifa ediyoruz. 

«İktisadi bünyeyi tazyik etmek ve zaafa dü
şürmek pahasına elde edilecek imkân ve paralar
la, şurada burada, şu veya bu tesis vücuda ge
tirmek, hakiki kalkınmanın tabiî yolu olamaz. 
Yapılacak iş ve hizmetin faydası ancak millî 
ekonomimize temin edeceği fayda ile ölçülür. 
Taşa, toprağa gömülecek, israf ve heder edile
cek paramız, ve zararı tecrübe edilmiş yollarda 
İsrarla kaybedilecek zamanımız yoktur.» 

Güdümlü bütçe politikası; 
2. 1953 yılından sonra takibedilen bütçe po

litikası ; bugünkü menfi neticelerin doğmasına 
âmil olan başlıca sebeplerden bir diğeridir. Bu 
yıllarda Hükümet, memleketin malî ve iktisadi 
takatini bir kenara bırakarak, yüksek rakamlı 
devlet trütçeleri hazırlamak merakına, kendisini 
alabildiğine kaptırmıştır. Reel değeri ne olursa 
olsun, bütçenin yüksek rakamlarla bağlanması, 
meselelerin iç yüzüne vâkıf olmıyanlarda uyan
dırılacak hayret hislerinden mütevellit siyasi ka
zançlar dolayısiyle, onun nazarında, en büyük 
muvaffakiyet sayılmıştır. Bu sebeple, Devlet 
bütçesi, daha evvel meydan nutuklarında Türk 
Milletine haber verilen, 3 milyar, 4 milyar gi
bi rakamları tahakkuk ettirmenin bir vasıtası 
telâkki olunmuş, bu rakamlara göre ayarla
nan bütçeler ise, memleket ekonomisinin taka
tini aşan enfilâsyonist tesirlere yol açmakta 
öncülük etmişlerdir. 

Güdümlü ve konjonktür ilerlemelerine 
müstenit bütçe tahminleri, bir fasit daire halin
de, bizzat konjonktür ilerlemelerinin menşei, 
müessiri olarak rol oynamışlardır. 

Bn görüşümüzün gayrikabili inkâr bir de
lili olarak; Devlet bütçeleri varidat tahmin
lerinin yıl geçtikçe tahakkuk imkânlarından 
uzaklaştırıldığı, varidat ile tahsilat arasındaki 
farkların yıl geçtikçe, tahsilat aleyhine açıl-
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dığmı, yukarıda bir münasebetle ifade etmiş
tik. 

1954 bütçe müzakerelerinde, Hükümet, büt
çelerdeki gelir tahminlerinin isabeti mevzuun
da şöyle konuşuyordu : \ 

«Hükümetinizce hazırlanıp Bütçe Komisyo
nunun ve Yüksek Heyetinizin tetkik ve tas
viplerinden geçen ve yekûnu 4 milyar 953 mil
yon gibi muazzam bir meblâğa yükselen, son 
üç senelik gelir tahminlerimiz 1951 senesinde 
yüzde değil, binde beş nispetinde, noksan ile 
değil, fazla ile tahakkuk etmiş ve X%2 sene
sinde gene noksan ile değil, binde on iki nis
petinde fazla ile neticelenmiştir. 

1953 malî ylılının 11 ayında, tahsil olunan 
•miktar, tahmine göre tahsil edilmesi icabeden 

gelirden binde iki nispetinde fazladır. 
Bu neticeler, ne bir kehanet ve ne de bir 

tesadüf eseridir. Bu başarı, sadece ve sadece, 
her işimizde olduğu gibi, gelir tahminlerinde de 
gösterdiğimiz hassasiyet, samimiyet ve metotlu 
çalışmalarımızın inkâr ve red kabul etmez bir 
âdilidir.» 

Bu ifadeler o zaman, tamamen doğru ve 
hakikatin ta kendisi idi. Fakat, yukarıda işa
ret ettiğimiz, 1953 sonu güdümlü bütçe politi
kası devresinin bir başlangıcı olan 1954 yılın
dan itibaren, neticeler tam aksi bîr istikamete 
yönelmiştir. Nitekim 1954 yılında, tahmine göre 
tahsil edilmesi icabeden gelir binde değil 
% 4,5 nispetinde, fazlası ile değil noksan ile 
1955 yılında, yine fazla ile değil, % 7,3 nispe* 
tinde noksan ile tahakkuk etmiştir. 1956 malî 
yılının tahsilat seyrine nazaran ise, "tahmine 
göre tahsil edilmesi icabeden gelirde, de yine 
binde değil, yüzde 10,6 nispetinde fazla değil 

- noksan hâsıl olacağı anlaşılmaktadır. 
Bu gerileme, Hükümetin 1957 bütçe lâyiha

sında, zımmen kabul edilmiş bulunmaktadır.. 
Filhakika, bu bütçenin, birbirine tamamen zıt 
iki müeessir kuvvetin tesiri altında hazırlandı
ğı açıkça meydana çıkmaktadır, bu müessir 
kuvvetlerden biri;. Demokrat Parti iktidarının 
bugüne kadar, iktisadi ve malî politikasının mih
verini teşkil etmiş olan, «Devlet bütçelerinde yıl
dan yıla görülmemiş inkişaflar» polemiğinin, 
umumi seçimlerin çok yaklaştığı 1957 yılında 
da, ara vermeden devam ettirilmesine mecburi-
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yet duyurullması, diğeri, bütçedeki varidat kay
naklarının, yeni tazyiklere değil, bugüne kadar 
yapılmış tazyiklere dahi cevap vermek kudre
tinden mahrum bir hale geldiği hakikatinin, 
gayrikabili ret ve inkâr durumudur. 

G) Bu durum karşısında; Dördüncü Men
deres Hükümeti 1957 yılında ya güdümlü bütçe 
politikasından vaz geçip, memleketin malî ve ik
tisadi- takati ile mütenasip bir bütçe hazırlıya-
caktı, yahut siyasi bakımdan ehvenişer telâkki 
edeceği bir başka yol bulup, inkişaf polemiğini 
devam ettirecekti. 

Birinci sureti hal, bugüne kadar yapılmış ha
taları itiraf etme, muhalefetin tenkidlerine hak 
verme mânasında idi. Memleket menfaatlerine 
uygunluğunda şüphe olmıyan bu sureti halle il
tifat olunmadı ve ikinci yol tercih edildi. 

Şimdi, 1957 bütçesi rakamlarını gözden geçi
rerek, bu yolun nasıl tatbika konulduğunu gö
relim. 

1957 bütçe lâyihasının gelir ve gider tahmin
leri yekûnları üç milyar 961 küsur milyon lira
dır. Bu bütçenin gerek gelir, gerekse gider 
tahminleri 1956 bütçesine nazaran 637 küsur 
milyon liralık bir artışı ihtiva etmektedir. 

Maliye Vekili, Anadolu Ajansı marifetiyle, 
Türk milletine yaptığı beyanatta; bu artış mik
tarının, bütçenin mevcut varidatmdaki inkişaf 
ile sağlandığı intibaını yaratacak ifadelere bil
hassa itina göstermiş, bu bütçe vesilesiyle ihda
sı düşünülen ve hattâ sağlıyacakları varidat mu-
hammenatı, bütçeye intikâl ettirilmiş bulunan 
yeni vergilerden, mevcut vergiler nispetlerine 
ilâvelerden bahse lüzum görmemiştir. 

Hükümetçe tasarlanan vergilerin, kanuniyet 
iktisabeden, bir emrivaki halinde, bu şekilde 
Devlet bütçesinde yer almalarının, bugüne ka
dar defatle belirtildiği üzere, Anayasamıza ve 
Muhaşebei Umumiye Kanununa aykırı olduğun
da şüphe yoktur. Fakat, Hükümet, yukarda arz 
ettiğimiz mülâhazalar altında ve çaresizlik içe
risinde, bu bakımdan yapılacak tenkidlere bir 
defa daha muhatap olmayı, ehvenişer telâkki et
miştir. 

Bu yeni ve/gilerin ve mevcut vergilere yapı- -
lacak zamların sağlıyacağı ümidolunan varidat 
miktarları şöyledir : 
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Gelir Vergisine zam 80 milyon 
Veraset ve intikal Vergisine zam 30 » 
Hususi Otomobil Vergisi 7 » 
Damga resimlerine zam 65 » 
İthalâttan Hazine hissesi 380 » 

Yekûn 562 

Şu hale göre, .1957 bütçesinin, 1956 bütçesi
ne nazaran gelirlerinde meydana geldiği iddia 
olunan 637 milyon liralık artışın, 562 milyon li
rası yeni vergilerden ve mevcut vergiler nis
petlerine yapılan zamlardan doğmaktadır. De-
mekki, 1956 bütçesinde mevcut varidat memba
larının yeni yıl bütçesinde tahmin edilen mecmu 
inkişaf miktarı, bu iki rakam arasındaki 75 mil
yon liradan ibarettir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisinin 775 milyon 
liralık 1956 tahminine nazaran, 965 milyon lira
lık ve 190 milyon lira farklı 1957 tahminini dik
kate alacak olursak, 1957 yılında, Gelir Vergi
si dışında kalan 50 küsur varidat kaleminde, ye-
kûnen bir inkişaf değil, bilâkis 35 milyon liralık 
bir tenezzül beklendiği kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Devlet gelirleri tahsilatında, 1951 yılından 
bu yana meydana gelen artışlar şöyledir : 

1951 - 1952 298 milyon lira 
1952 - 1953 285 » » 
1953 - 1954 248 » » 
1954 - 1955 400 » • » 
1955 - 1956 (Tahmin) 535 » » 

Bu artışların yıllık vasatisi 353 milyon lira
dır. Bu yıllık artış vasatisi mevcut iken, Hükü
met acaba neden 75 milyon liralık bir miktar
la iktifa etmek mecburiyetini hissetmiş, mensub-
olduğu partinin programını külliyen ret ve in
kâr yolunu tercih ederek, malî ve içtimai ada
letle bağdaşmalarına imkân olmıyan, vasıtalı 
vergilerimizi büsbütün artırmak, hayat pahalılı
ğını büsbütün teşvik etmek yoluna teveccüh et
miştir ? 

Bu kısım mâruzâtımızın başında; «Hükümet, 
1957 bütçe lâyihasında, gerilemeleri zımnen 
kabul etmiştir.» şeklinde bir kanaat izhar eder
ken, delillerimiz, bu sualin altında yatan mâna
da mündemiç bulunuyordu. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, geçen 
yıl bütçe müzakereleri sırasında da, netieele-

. 1957 C : 3 
rin böyle olacağını şu ifadelerimizle ortaya koy
muştuk : 

«1955 bütçesinin 2 milyar 789 milyonluk tah
minlerinin bütün konjonktür ilerlemelerine ve 
yıl içinde tekel maddelerine yapılan zamlara 
rağmen tahsilat ile realize edilemiyeceği* anla-
sumaktadır. 

Hal böyle iken; 1956 varidat bütçesinin, ta
hakkuk ettirilemiyen 1955 tahminlerine naza
ran 500 milyon liraya yakın % 16.6 nispetinde 
fazlalıkla tahmin edilmiş olmasında ilmî bir isa
bet bulmaya elbette imkân yoktur.» 

Memleket ekonomisinin içerisine düştüğü is-
tikrazsızlığı önliyebilmek, hayat pahalılığmı 
hiç olmazsa 1955 seviyesinde durdurabilmek için, 
yukarıki görüşümüzün yapıcı bir neticesi olarak 
Hükümete 2,5 milyon liralık bir devlet bütçesi 
tavsiye etmiştik. 

Geçen bir yıllık zaman kimin haklı, kimin 
haksız olduğunu meydana çıkarmıştır. Bugün 
iktidar ve muhalefet olarak tekrar Türk Mille
tinin karşısındayız. 1956 yılının 3.324 milyar 
liralık tahminlerinden 3 milyarını tahsil edebil
menin peşindeyiz. 

Fiyat artışlarından mütevellit miktar tenkil 
edildiği takdif-de 1956 bütçesinin, 1955 bütçesi
ne nazaran, ancak 2,5 milyar liralık bir reel 
değer taşıdığı meydana çıkmıştır. Her şeyi ol
duğu gibi, Sıakikati de kendi inhisarında telâk
ki eden Hükümet; kendi ihdas ettiği fasit daire
nin içerisinde sıkışmış kalmış, fiyat yükselişlerinin 
dahi kendisini kurtaramaması karşısında en son 
ve en kötü çareye, Vasıtalı vergilerimizi nispet
siz bir şekilde artırma çaresine başvurmuştur. 

Dört milyar liralık bütçe, 1 yılda (1) milyar^ 
liralık varidat inkişafı sözlerinin arkasında giz
li olan hakikat işte bundan ibarettir. 

Emisyona müstenit malî politika : 
3. Menfi neticeleri hazırlıyan üçüncü kı

sım sebeplere gelince; Hükümet, memleket eko
nomisine ilk hızı verebilmek için tatbike koydu
ğu malî tevessü politikasını, 1954 yılından iti
baren bütçede peşine takıldığı büyük rakam 
merakını tatmin edebilmek maksadı için, gün
den güne daha geniş mikyaslarda kullanmak 
zorunda kalmışj, nihayet, Merkez Bankasının 
bankmotları; İktisadi Devlet Teşekkülleri, kat
ma bütçeli daireler ve Devlet bütçelerimizin belli 
başlı finansman menbaı haline getirilmiştir. 
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Bu malî politika neticesinde Merkez Bankası, 
bugün memleketin malî ve iktisadi hayatına is-^ 
tikamet veren başlıca malî müesseselerden biri 
olmak vasfını tamamen kaybetmiş, Hükümetin 
bir bankmot ambarı halini almıştır. 

1954 yılı ve buna tckaddüm eden yıllar büt
çelerinde; Hazine muamelelerinin, Devlet borç
larının emisyon hacımlarının hangi ekonomik 
ve malî zaruretlere göre ayarlanmaları gerek
tiğini en güzel izahlarını veren Hükümet, bu 
yılı takibeden bütçelerde, kendi mütalâalarının 
tam aksi istikamette hareket etmekten katiyen 
hazer etmez olmuştur. 

Filhakika o zamanlar, Hükümet, Hazine mu
amelelerinin ' ımh verini teşkil*eden ve tedavül-' 
deki para miktariyle doğrudan doğruya alâka
lı olan kısa vadeli Merkez Bankası avansları
nın, bütçe yılı içinde beliren ihtiyaçlarda kul
lanılmaları ve bütçe denk ise, yıl sonuna doğ
ru kapatılın a lan gerektiğini, bu lâzmıeye ria
yet edilmeyip, Devlet bütçeleri açıklarının bu ( 
avanslarla kapatılmaları yoluna gidilmesi ha
linde, avansların gayrimeşru bir mahiyet ala
cağını, bu durumun Hazineyi, yaptığı işin ma
hiyet ve neticelerini gayıimüdıik, gevşek ve 
günlük ihtiyaçlara göre hareketi itiyat edin
miş bir hale getireceğini, avansların gittikçe bü
yüyerek, itfa ümitlerinin hergün biraz daha 
azalacağını, paramızın tedavül hacmi ve değeri
nin de bu .ihtiyaçların, seyrine bağlı kalacağu>ı 
ifade ediyordu. 

1949 yılı sonunda tedavülde bulunan bankı-
not miktarı 890 milyon lira iken bu yılı takib
eden 7 yılda sırasiyk-, 72, 176, 100, 176, 60, 534 
ve 562 milyon liralık, % 200 nispetinde ceman 
bir milyar 680 milyon liralık bir artış kayde
derek, 1 Aı-flık 1956 tarihinde 2 milyar 570 
milyon lirayı bulmuştur, Bu artışların 1 milyar 
100 milyon liralık kısmının, bütçelerinin denk 
olduğu iddia olunan 1955 ve 1956 yıllarına isa
bet etmesi, bilhassa dikkate şayandır. Hazine
ye açılan karşılıksız kısa vadeli avanslar mik
tarının da, tedavül hacminda meydana gelen bu 
artışlara mütenazır bir seyir takibettikleri, gene 
rakamların 'meydana çıkardığı bir hakikattir. _ 
Nitekim, 1954 yılı sonunda 28,6 milyon lira olan 
bu avanslar, 1955 yılı sonunda 305,1, 1 Aralık 
1956 tarihinde 488,9 milyon lirayı bulmuştur. 

1957 yılma kadar, bütçe gerekçeleri, teda
vüldeki bankıııotlar bacınında' meydana gelen 
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artışları, artık klişe halini almış, bir mukayese 
ile Jzah ederlerdi. 

Bu izah tarzına göre; yıl içinde "Merkez Ban
kasının zirai ve ticari senetler portföyünde vâki 
artışlar, emisyon haemındaki artışlarla mukaye
se olunur, senetler portfÖ3oindeki artışların pa
ra haemındaki artışlardan fazla olduğu meyda
na çıkarılarak, emisyondaki inkişafın, istihsal ih
tiyaçlarından doğma müspet bir hareket olduğu 
neticesine varılırdı. 

Geçen yıl fiyat hareketlerine iltifat etmiyen 
gerekçe, bu yılda bu izah şeklinden iltifatını 
esirgemiş bulunmaktadır. Onun bıraktığı boşlu
ğu müsaadeleriyle biz dolduralım : 

1955 yılı sonu ile 1 Aralık 1956 tarihi ara
sında emisyon haemmda vâki artış miktarı 562 
milyon liradır. 

Buna mukabil, Merkez Bankasının ticari ve 
zirai senetler portföyü, bu iki tarih arasında bir 
milyar 209 milyon liradan, bir milyar 345 mil
yon liraya yükselmiştir. Yani .136 milyon lira
lık bir artış kaydetmiştir. Ekim 1956 başı itiba
riyle Toprak Mahsulleri Ofisi borçlarındaki 34 
milyon liralık artışı da bu rakama ilâve edersek, 
ticari ve zirai senetler portföyündeki senetler 
mecmu artışının, 170 milyon liradan ibaret oldu
ğunu görürüz. 

Demek ki, Hükümetin, bugüne, kadar bizlere, 
bîr mucip sebebolarak ortaya koyduğu bu mu
kayese tarzı dahi, bahis mevzuu 11 aylık devre zar
fında piyasaya sürülen 562 milyon liralık ban-
kınotun ancak, 170 milyon liralık kısmının meş
ru bir sebebe müstenit bulunduğunu izah ede
bilmektedir. Artan 400 milyon liraya yakın kı
sım, enfiiâsyonun ve açık bütçelerin hissesi ol
duğu içindir ki, hükümet meşhur mukayese usu
lünü bu yıl iltifatından mahrum bırakmıştır. 

Bu mevzuda üzerinde durulmaya değer bir 
nokta da, Hazine kefaletini haiz bonolar ile, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve katma bütçeli dai
relerin Merkez Bankasına borçlandıkları meb
lâğların, 1956 yılında takibettiği seyirdir. 

Ofiçen yıl Btibankm, Merkez Bankasından bu 
kanalla finanse edilmesi mevzuu tenkidlere uğ
ramış, hükümet bu tcnkidleıi haklı bularak bu 
yolu kapatacağını vâdetmişti. Filhakika Etiban-
kın geçen yi t sonunda mevcut 247 milyon liralık 
borcunun 1956 yılında aşağı - yukarı dondurul
muş bir halele muhafaza olunduğu müşahede edil
mektedir. Buna mukabil, bu mekanizma, 1956 
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yılında Tekel Umum. Müdürlüğü üzerine akta
rılmıştır. Nitekim bu Umum Müdürlüğün 1955 
yılı sonunda Merkez Bankasına 115 milyon lira 
olan borçları yekûnu, 1956 yılı Ekim ayı başın
da 85 milyon liralık bir artışla 200 milyon lira
ya yükselmiş bulunmaktadır. 

Tetkik edenlerin dikkatini dağıtıcı bir mak
sat taşıyan bu çeşit malî kombinezonların, mese
lelerimizin hallinde bir fayda sağlamıyacakları 
aşikârdır. 

Diğer taraftan, piyasanın kısa vadeli kredi 
ihtiyaçlarında kullanılmaları gereken ticari ve 
zirai senetler portföyünde, geçen yıl ifade etti
ğimiz gibi, daha ziyade lktisadf*Devlet Teşek
küllerinin yatırım ihtiyaçları için kullanılmakta 
ve birtakım senet tebdil ve tecdit mekanizmala-
riyle, bu krediler, -uzun vadeli hale getirilerek 
dondurulmaktadırlar. Filhakika, bu kredi konu
nun asıl piyasa ihtiyaçlarını gösteren, «Diğer ti
cari senetler» •bölümü, 1955 yılı başından itiba
ren devamlı tenezzüllere uğramaktadır. Nitekim 
1954 yılı sonunda 453,6 milyon lira olan bu kre
diler, 1955 sonunda 1390,5 milyon liraya, düşmüş, 
1956 yılı Ekim ayı başında ise 35 milyon lira
lık yeni bir tenezzül kaydetmiştir. 

Bütün bu izahatlarımızdan sonra, Hüküme
tin, enflâsyonun tam ortasında bulunduğunu, 
sözde denk, bütçelerimiz açıklarının Merkez 
Bankası kanalı ile kapatıldığını, İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizin, büyük mikyasta bu kaynak 
marifetiyle finanse edildiğini, reddedebileceğini 
ümidetmiyoruz. 

Merkeziyetçi ve kırtasiyeci idari bünye : 
Muhterem arkadaşlarını"; 
4. Şimdi, menfi neticeleri hazırlıyaıı 4 ncü 

kısım sebeplerin izahına geçiyoruz : 
Bu sebepler, idari bünyemize taallûk eden 

kifayetsizliklerimizdir. Sizlere biraz evvel, yatı
rımlarımızın mâruz kaldıkları büyük gecikme
lerden, vazifeyi ihmal ve hattâ vazifeyi suiisti
mal sayılabilecek, Devleti ve milleti milyonlarca 
lira zarara sofcmuş hâdiselerden bahsettik. 

Bunlar, dışardan gelişi güzel toplanmış ve 
bugün ilk defa bu kürsüden ortaya atılmış bir
takım dedikodular değil, salahiyetli şahıslar ve
ya organlar tarafından hazırlanıp, salahiyetli şa
hıslar ve organlara tevdi olunmuş resmî ve ale
ni vesikalara istinadedcn hâdiselerdir. Gene bun
lar, bu çeşit yüzlerce hâdisenin, kısa tetkikleri
miz esnasında dikkatimize çarpan üç - beş tane-
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sidir. Hükümetten soruyoruz; yukarda sıraladı
ğımız aylarca değil, yıllarca devam etmiş gecik
melerden, ileri geri beyanlardan, memleket ve 
milletin uğradığı milyonlarca liralık zararlardan \ 
bugüne kadar suçlu görülmüş, hakkında tahki
kat açılmış ve nihayet mesul tutulmuş bir tek 
vazifeli insanı bizim huzurumuza çıkarabilir mi? 

Buna imkân yoktur, zira, bugün, bu memle
kette, merkeziyet sisteminin; salâhiyetleri ve 
mesuliyetleri en baştan en sona,, bütün idari bün
yeye yaygın hale getirmesi mahzuru, bütün şid
detiyle hükmünü icra eder duruma girmiş, idari 
düzende, mesuliyetler ve salâhiyetler tamamen 
sahipsiz kalmışlardır. 

Merkezi otoritenin, zaman zaman, - kanunsuz 
hareketleri, mesuliyetsiz gidişi himaye ve teşvik 
eder duruma girmesi ise; bu zihniyetin dalga 
dalga memleketin dört bir köşesine intikal ettir
miş, binnetice vatandaş vicdanmdaki kanuna 
hürmet fikri her gün biraz daha za'fa uğramıştır. 

Diğer taraftan;,Hükümetin; âmme hizmetle
rinin yürütülmesinde takibettiği istikra* ve istim
rardan mahrum günlük ve hattâ saatlik zikzak
larla malûl yol, resmî beyanlara hâkim olan te
zat ve tenakuzlarla dolu hakikatleri gizleme me
todu ve nihayet, hemen her zaman, bu beyanların 
vakıalarla tekzibediiir bir hal almış bulunması, 
Devlet idaresinde asıl olan nizam fikrini zedele
miş, vatandaşın resmî organ ve şahıslara karşı 
beslemesi gerekli emjıiyet ve itimat hislerini de
vamlı surette tenezzüle uğratmıştır. 

İstikrarsız, kararsız ve hesapsız hareketler se
bebiyle, vatandaşın karşılaştığı İstırapları, bir# 

nev'i uyuşturma ameliyesine tâbi tutmak ve bu 
vesile ile kaybedilmekte olan prestijleri de kuv
vetlendirmeye çalışmak için her zaman kullanıl
mış bulunan bir usul, son ayların gülîlük tatbi- -
katı halini almıştır. 

Bu usule göre; İstanbul'da, Ankara'da, şura
da burada, vatandaş ekmeksiz mi kalmıştır, va
tandaş günlerce fırınların önünde kuyruk mu 
olmuştur! Resmî yayın organları, derhal faaliyete 
geçirilir. Hükümet ve çok defa Hükümet Reisi 
duruma hemen el koymuş, vatandaşın uğradığı 
müşküllere deva bulmuştur, der. 

Sorarız, Hükümete; vatandaşı ekmeksiz bıra
kan, vatandaşı fırınlar önünde günlerce kuyruk
lar arkasında bekleten, vatandaşın en zaruri gı
da maddeleri tedariki imkânlarını ortadan kaldı-
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"raıı ve sonra hükümetin müdahalesi ile giriştik
leri insafsız teşebbüsten vazgeçen bu insanlar 
kimlerdir? 

Kimdir bu; Hükümetten habersiz, Deniz yol
lan, Demir yolları, PTT ve diğer resmî teşek
küller tarifelerine, tramvay, otobüs, havagazı üc
retlerine zamlar yapan ve Hükümet, Reisinin 
sihirli müdahalesi ile bu zamlardan vazgeçen kö
tü kişiler? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet kadroları, her aklına esenin, vatan

daşın kaderine hükmedebileceği mesuliyetsizlik 
mevkileri değildir, kendilerine verilen salâhiyet
leri istimal etmemek suretiyle vatandaşları gün
lerce, haftalarca bintbir müşkilât, binbir ıstırap 
içerisinde kıvrandıran, vazifesini ihmal veya 
suiistimal etmiş vazifeliler var ise, yapılan mü
dahaleler sırasında ıbunların meydana çıkarılma
ları, 'haklarında gerekli muamele ifası ve bu 
suretle, vatandaşa, kendi hizmetinde kendisi 
için çalışan bir âmme idaresinin mevcudiyeti 

•inancının verilmesi icabeder. 
Bu şekil elem verici hâdiselerin tekerrürü 

imkânlarının 'bertaraf olunması da, Devlet ida
re mesuliyetinin, bu anlayış içerisinde yürütül
mesine bağlıdır. 

Bugüne kadar, Hükümet, Türk Milletinin 
huzuruna bu çeşit hâdiselerin bir tek mesulünü 
dahi çıkarmış değildir. Zira bunların hakiki me
sulü onun takibettiği kifayetsizlik ve bilgisizlik 
ekonomik ve malî politika, mutlak merkeziyetçi 
bürokrat idari sistemdir. 

• Biz o kanaatteyiz ki, Demokrat Parti ikti
darı, 1950 yılından bu yana, âmme idaresinin, 
yıllardan beri içerisinde bulunduğu bürokratik 
merkeziyetçi^ israfçı ve partizan* teşkilât ve per
sonel bünyesinde hiçjbir ciddî ıslah tedbirine te
vessül etmemiş, bugün bu bünyeyi teslim aldı
ğından da daha kifayetsiz bir hale getirmiştir. 
Yine bizim kanaatimize göre, omuzlarına bir 
memlektin maddi ve mâneyi kalkınmasını ta
hakkuk ettirmeli vazifesini de almış hir idari 
'bünyenin 'kendisini yukarıki hastalık ve kifayet
sizliklerden kurtarmış bulunması ehemmiyeti 
büsbütün artan bir temel unsurdur. 

Bugüne kadar ihmal edilmiş" bulunan bu işin 
halledilebilmesi ucuz, kolay ve aldatıcı muvaf-
fakyetÜer zihniyetini bir tarafa bırakmaya, 
memleket meseleleri üzerine ciddiyetle eğilme-
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ye, milletle el birliği ederek her türlü güçlük
leri samimiyetle göze almaya (bağlıdır. Yıllar
dan beri alışagelmiş rehavet ve her şeyi gül-
pembe göstermek felsefesi devam ettiği müddet
çe, bu inkılâbın bu köklü ıslah ameliyesinin ta
hakkuk etmesine elbette imkân yoktur. 
• En büyük derdimiz rejim .buhranı ve sebep

leri. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu izahlarımızdan sonra; şimdi, mâru

zâtımızın son kısmına gelmiş bulunuyoruz. 
Siyasi hayatımızda, iktidarda muhalefette 

vazife almış türlÜLjiyasi teşekküllerimizden hiç
biri, programlarında, siyasi rejim mevzuunda, 
millet iradesine müstenit demokratik nizamın 
taşıdığı büyük muhassenatı inkâr etmemekte, 
bu itibarla, partilerimiz, mekfup ifadelerinde, 
tam bir mutabakat Mlinde bulunmaktadırlar. 

Buna rağmen, -siyasi rejimimiz, çok partili 
hayata grdiğimiz 1946 yılından beri, mütemadi 
med ve cezir hareektleriyle, ileriye ve geriye 
gidişler arasında bocalamaktan da, kendisini bir 
türlü kurtaramamaktadır. 

Zaman zaman, birbirlerine on cemilekâr ifa
delerle muhabbet ve saygı gösterilerinde bulu
nan ktidar ve muhalefet ileri gelenleri, zaman 
zaman, ibirhirlerine hasım, 'birbirlerine düşman, 
mütekabil cephelerin, siperlerde mevzi almış ku
mandanları üslubu içerisinde de konuşmaktan 
kendilerini alamamaktadırlar. 

Bu hal, tabiatiyle, iktidar icraatına, muhale
fet ve iktidar mensuplarının münasebetlerine 
de intikal etmekte, siyasi hayatımız, dem'okrasi 
adı altında millî menfaatlerimizi ihlâl eden 
bir hercümerç manzarası arz etmektedir. 

Demokratik idarenin, kardeşi kardeşe, baba
yı oğula, komşuyu komşuya düşman etmeye ve 
bu bakımdan milleti, yekdiğerine hasım birta
kım cephelere bölmeye çalışan, bir siyasi rejim 
olmadığında şüphe yoktur. 

O halde, bu açık hakikata rağmen, kurmayı 
arzuladığnnızı hep 'birlikte söylediğimiz, demok-

/ ratik rejimin, tahakkuk edememesinin sebebi 
acaba nedir? 

"Kanaatimizce, bu sebebi en güzel ifade eden 
vesika, Demokrat Partinin 1950 Seçim Beyan-
namesidir. 

Bu beyanname, bugünkü Anayasamız hakkın
da, şöyle diyordu : 
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«Bugünkü Anayasamız millet hâkimiyetini 

kabul etmesine rağmen kuvvetler birliği esasına 
dayandığı ve vatandaş hak ve hürriyetleri kâfi 
teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olduğu için millet hâkimiyeti yerine 
tek parti ve zümre hâkimiyetine mâni olamamış
tır.» 

Filhakika siyahi partilerimizin programları 
gibi, Anayasamız da millet hâkimiyeti fikrîni na
zari olarak kabul etmi$ bulunmaktadır. Ama bu 
Anayasa ile dün, nasıl Halk Partisi hâkimiyeti
ne, Halk Partisine hâkim olıan zümrenin millet 
kaderine de hâkim olmasına mâni olunamamış 
ise, bugün de D. P. hâkimiyetine, D. Partiye hâ
kim zümrenin millet kaderine de hâkim olması
na mâni olunamamıştır. 

Görülüyor kî, iktisadi, ahlâki, içtimai ve ida
ri düzenlerimizde meydana gelmiş, saatlerce an
latılarak bitirilemiyecek, kifayetsizliklerin tek ve 
hakiki sebebi, siyasi düzenimizin bir türlü gere
ği gibi işler hale getirilememi'ş olmasıdır. 

Millet kaderinin, bizzat millet tarafından tâ
yin edilmesi, şahsi ve zümrevi endişelerin bu ka
derin tâyininde müessir olamaması imkânlarının 
sağlandığı gün; bu memlekette meselelerimizin bü
yük kısmı ile hal yoluna gireceği muhakkaktır. 

Bu imkânları sağlama yolunda olmadığımızı, 
iktidar liderlerinin akla hayale gelmez ve ele 
alınmaz tedbirlerin cümlesine tevessül ederek 
bilhassa 1954 seçimlerinden sonra rejim buhranı
nı had safhalara götürdüklerini geçen yıl bütçe 
müzakerelerinle ifade etmiştik. 

iktidar partisinin tarihinde 1956 yılı çok da
ha ibret verici vesikalar ve hâdiselerle dolu bu
lunmaktadır. 

Vaktiyle; C. H. P. iktidarının, haklarında fiş 
tanzim ettirdiği muhalefet erkânından bahseder
ken «gelecek nesillere D. P. iktidarından böyle 
hicabaver vesikalar kalmıyacaktır. Çünkü bu 
memlekette hürriyet fikri ve en tabiî bîr nizam 
olan demokrasi, Devlet hayatında vatandaşların 
vicdanında müeyyidesini bulmuştur. Bu memle
kette eh büyük müstebitler dahi böyle bir istip-
tad tahakkümünü yapmak cesaretini gösteremi-
yeceklerdir» dîye haykıranlar, 1956 yaz ayların
da, millet mümessillerini dahi, birer eroin kaçak
çısı, birer casus gibi alenen takibettirmekten, za
man zaman kendilerine en ağır hakaretlerin ya
pılmasına, vazifelileri teşvik ve tahrik eylemek
ten çekinmemişlerdir. 
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Matbuat Kanunu, Toplantılar ve gösteri 

yürüyüşleri Kanunu, Milî Korunma Kanunu, 
Seçim Kanunu gibi antidemokratik kanunlar 
ve bu kanunların sadece iktidar partisi lehinde
ki tatbikatı ise; 1957 yılma girdiğimiz bu gün
lerde millet murakabesinin ve demokratik reji
min başlıca teminat müesseseleri olan hür mat
buat, muhtar üniversite, müstakil kaza organı 
ve Anayasanın himayesine mazhar muhalefet 
fikrini tarihin malı haline getirmiştir. 

Mebuslarına ve hukuki müesseselerine bu 
çeşit muamelelerin alenen tatbik olunduğu bir 
memlekette, vatandaşın siyasi emniyetinden söz 
açabilmek, siyasi hakların lâyikiyle kullanılabi
leceğini1 iddia edebilmek, akliselim ile istihza 
etmekten başka bir mâna taşıyamaz. Bu durum 
karşısında iktidar partisi Meclis grupunun ta
rihî mesuliyetini' hatırlamamaya elbet imkân 
yoktur. Parti programladı, hükümetlerden ziya
de, iktidar partisi Meclis gruplarının, millete 
karşı teminat altında tutmaları gereken birer 
taahhütler manzumesi, milletle yapılan bir nevi 
içtimai mukaveledir. 

Şahsi hayatta olduğu gibi siyasi hayatta da, 
yapılan mukaveleler hükümlerinin, verilen söz
lerin, yerine getirilmesi, hele aksine hareketlere 
girişilmemesi en basit, en iptidai bir ahlak kaide-
sidir. Parlmanter rejimlerde, iktidar partisi 
Meclis grupları, hükümetler icraatına seyirci 
olmak için değil, bu icraatın, iktidar partileri 
programlarının esaslarına uygun bir şekilde in
kişaflarına nezaret, programlarda vâki inhiraf
ları murakabe yolu üe ıslah için seçilmiş heyet
lerdir. Aksi halde bu heyetlerin mevcudiyetleri 
için bir sebep kalmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; umumi seçimlerin 
normal zamanına bir buçuk yıl kalmıştır, bu 
müddet zarfında Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, bir kurucu meclis gibi faaliyette bulun
masına imkân hazırlamak ve milletimizin yıl
lardır hasretini çektiği demokratik rejimi bü
tün teminat müesseseleriyle işler hale getirmek, 
Demokrat Parti Meclis grupunun hukuki ve fiilî 
inhisarında bulunmaktadır. 

Böyle bir tarihî fırsatı kullanıp değerlendir
mek, Onuncu Büyük Millet Meclisi için olduğu 
kadar^ Türk milletinin tarihi için de bir şan ve 
şeref sayfası teşkil edecektir. 

' Geçen yıl da ifade ettiğimiz gibi, hizmetleri
ni bu istikamete tevcih edecek bir iktidar par-
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tisine ve onun gnıpuna yardımcı olmayı, Hür
riyet Partisi Meclis grupu, bir vatan vazifesi bi
lecektir. 

Aksi takdirde, yine geçen yıl belirttiğimiz 
gibi, itimadımız hiçbür zaman kendileriyle be
raber olmıyacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, sü
rekli alkışlar). 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Reis 
Bey, söz istiyorum. Ekrem Alican konuşmasiyle 
grupumuza sataşmıştır. Bu itibarla söz istiyorum. 

REİS — Grupa sataşması dolayısiyle söz is
tiyorsunuz, öyle mi? Riyaset bu fikirde değildir. 
Israr ediyorsanız, reye koyarım. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Reye 
toyun. İsrar ediyorum. 

RElS — Hayrettin Erkmen grupa sataşıldı
ğından dolayı söz istiyor. Konuşmasını reyinize 
arz edeceğim. Kabul edenler, lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayrettin Erkmen, buyurun. 
D. P. MECLİS GRUPU ADINA HAYRET

TİN ERKMEN (Giresun) — Muhterem arka
daşlarım, Ekrem Alican 1957 bütçe lâyihası üze
rinde grupunun görüşünü ifade ederken, grupu
muza sataşmıştır. Bu görüşmenin metnini daha 
evvel gazetelere vermiş olduğundan zabıtta bulu-
namıyan, zabıtla tesbit edilemiyen tam metni 
şimdi huzurunuzda okuyacağım. Bu metin, Ek
rem Alican'm hem maksadını, hem de kendisine 
terettübeden vazifeyi tafsil etmiş olacaktır. Ek
rem Alican buradaki beyanını okumadan önce, 
gazetelere metinlerini vermiştir. Bu metin... (Sağ
dan hata mı oldu? sesleri) 

REÎS •— Rica ederim, müdahale etmeyin. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Bu 

metin şimdi biraz evvel gürültülere vesile veren 
pasajı, bağlığı ile beraber yüksek ıttılaınıza arz 
ediyorum : 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Aynen 
okudu, burada. (Sağdan, geri aldı sesleri) 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Mü
saade buyurursanız geri almakla mesele bitmez. 
Bizim müdafaa edeceğimiz hukukumuz vardır. 
Kendisine terettübeden vazife vardır. Onları ifa
de edeceğim. Bu pasajın bir metni vardır, bir de 
başlığı vardır. Bu başlık şüphesiz gazeteler için 
hazırlanmıştır. (Sağdan, sizden izin mi alacağız? 
sesleri) 

Her istediğinizi yapmak iktidarında değilsi-

l,im 0:8 
niz. Bu kürsüyü Jkötü makfiatlara kullanmayın. 
(Soldan, alkışlar) Okuyorum arkadaşlar.. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Nerede
siniz Beyefendi?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Bu-
' radayım efendim. Zatâliniz de buradasınız; ben 

de buradayım.. 
Başlık efendim; «Evvelâ iktisadi kalkınma, 

sonra hürriyet diyen istibdat zihniyetinin uşak
lar» (Sağdan, gürültüler) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Yok 
böyle bir şey. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Peki de
vam et bakalım. 

REÎS — Hatibe müdahale etmeyin lütfen. 
Devam edin efendim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Met
ni okuyorum efendim : «Dünyanın bugüne ka
dar geçirdiği asırlar boyu tecrübeler ispat etmiş
tir ki, çeşitli diyarlarda evvelâ iktisadi kalkınma 
sonra hürriyet diyerek istibdat zihniyetinin uşak
lığını yapanlar, büyük menfaat gruplarının, bü
yük suiistimal şebekelerinin bedbaht aletleri veya 
ortakları olduklarını, gizli bırakmak imkânını hiç
bir zaman bulamamışlardır... 

Muhterem arkadaşlarım, kimi kasdettiğini bu 
metinden anlıyamazsmız, iddiasındadırlar, insan 
bir cümleyi söylerken maksadını açıkça söyler. 
(Sağdan, teşbih, sesleri) Neye teşbih edildiğini 
ifade etmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bütçe üze
rinde konuşulurken şüphesiz konuşmaların büt
çenin mevzuu içinde olması ve bütçenin memle
ketimizdeki tatbikatı île alâkadar bulunması lâ
zım. Eğer arkadaşımızın zihniyetinde böyle bir 
şey yoksa, bu cümlenin okuduğu metinde yer al
ması kabili izah değildir. Bu itibarla... 

CÎHAD BABAN (izmir) — Hoş geldi, Gül 
Ali. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Sen 
de hoş geldin. 

Bu itibarla, eğer arkadaşımızın maksadı sui
istimaller bulunduğunu ifade etmekse bunu 
açıkça ifade etmesi gerekir. 

HlLMl DURA (Kastamonu) — O cesaret 
yok. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Ve 
mutlak ve karanlık ifadeler arkasında ufukları 
karartmaya teşebbüs etmez. Kendisini ben ta-
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nırım, benim bildiğime göre Ekrem Alican na
muslu insandır. (Sağdan, ona şüphe yok ses
leri) Benim bildiğime göre diyorum. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — O cüm
leyi kendisi hazırlamamıştır. 

REİS — Devam buyurun efendim. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Na

muslu insanlara terettübeden vazife, suiistimale 
muttali oldukları zaman onu açıkça ifade etmek 
ve takibi imkânını istikmal etmektir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — İspat 
hakkim ispat hakkı. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Ek
rem Alican'in şu beyan altında yatan bilgileri 
varsa onu burada ifade etmeye mecburdur. 
Kendisine biraz evvel ifade ettiğim sıfat, yani 
namusluluk sıfatı onu cebreder. Bu itibarla 
Ekrem Alican'a bildiğini bu kürsüden ifade et
mek kendisine terettübeder. Bizim de vazife
mizi yapmak, memlekette suiistimaller varsa, 
vâki ise, açık ifadeleriyle Ekrem Alican'dan öğ
renmek imkânını elde etmiş olur ve o zaman 
vazifemizi yapmak, ifa etmek mümkün ola
caktır. 

Kendisini burada tekrar tekrar bu ifadele 
rinin altında yatan bilgileri varsa burada açık
lamaya davet ediyorum, verecekleri bu malû
mat üzerine bizim de vereceğimiz cevaplar bu
lunacaktır. 

REİS — Ekrem Alican. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Ben ilk 
maruzatımda bu mevzuu kâfi derecede izah et
tim kanaatinde idim. Hayrettin Erkıııen arka
daşımız, bilmiyorum, ne demek istediler, pek 
anlamadım. (Soldan gürültüler) Müsaade bu
yurunuz; Dördüncü Menderes Hükümetinin 
programında; (suiistimallerle en şiddetli müca
deleyi yapacağız.) demişlerdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yapıyoruz. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Adale
te kimi verdiniz şimdiye kadar? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Yapacağız 
gerekli tedbirleri alacağız, deniyordu. Bir pren
sip ifadesi. Bir Hükümet, gelmiş, bu kürsüden 
bu şekilde suiistimallerle mücadele edeceğim, 
demiş, kimin hatırına geldi. Vay bu memleket
te bu çeşit suiistimaller mi vardır ki, ey Hükü-
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met, çıkarın bakalım, bu suiistimal edenler kim-
lermiş, dediniz mi? Ben de onu söylüyorum. Di
yorum ki; beyefendiler.... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Dosdoğru 
konuş. 

REİS — Müdahale etmeyin. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — İktisadi 

kalkınma, hürriyet rejimleri içerisinde, demok
ratik rejimler içerisinde muvaffak olur. Bütün 
hürriyetler milletin gözü önünde cereyan eder, 
millî murakabenin altında cereyan eder. Evve
lâ iktisadi kalkınma, sonra hürriyet diyen bü
tün rejimlerde 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kim demiş efendim? Onu söyle. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Niye asabi
yete kapılıyorsunuz efendim? (Soldan gürültü
ler) Siz anlamamaya karar vermişsiniz, başka 
türlü size anlatmaya imkân yok. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan 
bul) — Geri al sözünü, benim yüzüm senin yü 
zün gibi mahkeme duvarı değil. (Soldan, şiddetli 
gürültüler) 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Bu-sözleri size söylüyor. 

(Soldan; hatibe hitaben, ayıp ayıp, utanın 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Beyler, 
şimdi izah ettim. Demin tavzih et dediniz, ge
ri al dediniz, pekâlâ geri aldık. Şimdi de Baş
vekil geri al diyor. Geri alma kaç defa olur, 
arkadaşlar? Mademki bu sözlerimi anlamadınız, 
mademki yanlış anlaşıldı, mademki, şahısları
nıza hakaret telâkki ediyorsunuz, almıyorsunuz, 
pekâlâ, geri aldık. 

ÖMER SUNAR (Tokad) — Alındığımız fa
lan yok. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Anlamadı
nız diyorsun Ekrem Bey. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Geri al
mak ne demek arkadaşlar? Mademki yanlış an
laşıldı, geri aldığımı söyledim. 

Bendeniz meselenin bu şekilde tavazzuh et
tiği kanaatindeyim. Bunun ilerisi sizin bilece
ğiniz iştir. (Sağdan; bravo sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh
terem arkadaşlar; Ekrem Alican evvelki ko
nuşmasında da bu cümleleri filvaki geri aldı
ğını ifade etmişti. Fakat bu cümleleri geri al-
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dığmı ifade etmiş olması, beyanlarının zabıttan 
çıkarılması muhtelifünfih bir meseledir; mese
le bu suretle bitmiş olmuyor. Tarihî bir beyan
la Ekrem Alican ilân ediyor; demin aynen oku
duğum metni tekrar ediyor. O halde okunan bu 
beyanı söyliyenin başka bilgileri olması lâzım-
geldiği okuyanda doğar. Binaenaleyh bizim is
tediğimiz, arkadaşın bilgilerini, Yüksek Mec
lise arz etmesi lâzımdır, yoksa; «Geri aldım» 
demlekle bir şey bilmediğini dolayısiyle, zım
nen ifade etmiş oluyor. Yani kendisinin mutta
li olduğu hususat yoktur. Sadece politik bir 
maksatla birkaç cümle sarf etmiş olduğu an
laşılıyor. (Sağdan; gürültüler) Eğer bildiği 
hususat yoksa, beyan ettiği mevat mevcut de
ğildir. Bunu da sarahatle burada beyan etmesi 
gerekir. Ve illâ kendisinden beklenen vazifeyi 
ifa etmemiş olur. Hemen söyliyeyim ki; biz 
kendisinin sözlerinden üzerimize hiçbir şey al
mış değiliz. (Sağdan; gürültüler) 

Nihayet Ekrem Alican arkadaşımız hiçbir 
maksadı olmadığını ve bilgileri bulunmadığını 
ifade ederse, mesele bu şekilde kapanmış sayı
labilir. Ama halen kendisine düşen vazifeyi 
yapmamıştır, yapmazsa biz de dâva hakkımızı 
mahfuz tutmuş oluruz. 

NUSRET KÎRŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

REİS — Hangi usul? 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Söylenen sözün geri alınması hakkındaki usul 
hakkında.... 

REİS — Söylenen sözün geri alınması hak
kında usul yoliyle söz diye tüzükte bir şey 
yok... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söz rica ediyorum... 

REİS — Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, bir noktanın ta
vazzuh etmesi lâzımgeldiği anlaşılıyor. Çünkü; 
tenkid kisvesi altında isnatta bulunan hatip, 
bu sefer açık beyana davet olundu, bir şey bil
mediğini anlatan sözlerim geri aldı. Onun için 
meseleyi vuzuha getirmek lâzımgeliyor. Bu söz
leri o ifadelerinin zabıtlardan çıkarılmasını mı, 
yoksa zabıtlarda kalmasını mı tazammun ede
cek? 

Şimdi, müsaade buyurun, bu iki şıktan biri
si vâridolabileceğine göre, meselenin mahiyeti 
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ve rengi değişir. Burada karşınıza gelecek, söz
de tenkid, sözde fikir kisvesi altında şahsiyeti 
hükmiyeye, şahsiyeti mâneviyeye muzaf olmak 
,üzere cümlenize birden isnatta bulunacak, zor 
karşısında; (sözümü geri aldım) diyecek, ama 
söyledikleri zabıtta kalacak, matbuat da bun
ları yazmak imkânına sahibolacak. Hâdise böy
le ise bunun üzerinde mutlaka durmak lâzım-
gelir. Bu kürsü gayrimeşru emellere alet edile
mez. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş buyurun. 
NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Bana söz vermiyorsunuz da Fethi Beye nasıl 
veriyorsunuz1? 

REİS — Efendim grup reisi sıfatı ile sıra
sız söz alabilir. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Ama söz verilmesi için bir sebebolması lâzım-
gelir. 

REİS — Fethi Bey ne için konuşacaksınız? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Nizamna

menin maddesi üzerinde. 
REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Mevzuu-

bahsedilen husus bir mebusun Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde hangi meseleyi konuşup 
hangi meseleyi konuşamıyacağı keyfiyeti ile 
alâkalıdır. Dahilî Nizamnamemiz, mebusların 
Meclis kürsüsünde nelerden bahsedip nelerden 
bahscdemiyeeeğini hükümler altına almıştır. 
Filhakika inzibati cezalara mütaallik olan 183 
ve mütaakıp maddelerde, mebusların tecziye 
edilmesi lâzımgelen hareketler mevzuubahsedi-
lirken aynen şunları yazmaktadır : 

(İhtar cezasını müstelzim hareketler şunlar
dır : 

Söz kesmek, sükûneti bozmak, şahsiyatla uğ
raşmak.) 

Şimdi, Ekrem Alican'm noktai nazarı, görü
şü veya beyanı; geri aldım, demiş olmasına rağ
men, bunlardan hiçbirisine girmemektedir. 

187 nci madde : «Takbih cezasını müstelzim 
olan hareketler şunlardır...» 

REİS — Ceza ile alâkalı bir vaziyet yok. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) —Müsaade 

buyurun, zabıtla alâkadar. 
187 nci madde... (Alâkası yok, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, mebusların tecziyesi

ne ait hükümler mevcutken, onların arasında, 
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her İıangi bir konuşmanın zabıttan çıkması ile 
alâkalı bir hüküm yoktur. Nizamname ya tat
bik edilecek, yahut da edilmiyecek. 

Şimdi, en son husus : «Meclisten muvakka
ten çıkarılmak... (Gürültüler) 

REİS — Rica ediyorum, anladım. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Anladı-

nızsa mesele yoktur. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Takrir var, 

okuyun. 
REİS — Takriri okuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Ekrem Alican'm ifadeleri arasında hakaret 

sayılacak sözlerin zabıtlardan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

REİS — Dahilî Nizamnameye sarahaten ay
kırı olan bu takriri reye koymuyorum. (Sağ
dan, alkışlar, yaşa Reis sesleri, soldan, reye koy 
sesleri) 

Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince 
sabahları saat 10 dan 13 e kadar, öğleden son
ra da 15 ten 20 ye kadar olmak üzere, Cumar
tesi, Pazar dâhil, iki celse yapılması hususunu 
reye koyacağım. (Soldan, gürültüler, mesele 
halledilmedi sesleri) Ne oluyor yani?.. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
^ (Teamül var sesleri) 

REİS — Tatbikatta, geçenlerde Ziya Ter-
men'in sözlerinin zabıttan çıkarılması için ve
rilen takrire karşı burada müzakere cereyan 
etmiş ve Reis Agâh Erozan, usule aykırıdır, 
diye takriri reye koymamıştır. (Sağdan alkış-
lar) 

Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince 
sabahlan onda başlamak ve 13 te bitmek üze-
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re... (Soldan gürültüler, sıra kapakları vurul
maları) Reisliği ben mi yapacağım, siz mi ya
pacaksınız? 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Teamül var. 
REİS — Teamül yoktur. Arz ediyorum. (Sol

dan usul hakkında söz istiyoruz sesleri) 
NECATİ CELİM (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, burada cereyan eden müzakere es-
nasiDda Ekrem Ali Can bütçe üzerindeki id
dialarını beyan ederken bir iddiada bulundu 
ki, kendisine karşı gösterilmiş bulunan büyük 
heyecanın karşısında kendisi de çekinerek, tek
rar etmesi istenildiği halde tekrar edemedi. 
Böyle bir ifadenin... 

REİS — Konuşmanız usul hakkında değil
dir. (Soldan : gürültüler, konuş konuş sesle
ri) 

NECATİ CELİM (Devamla) — Kendisinin 
bile tekrardan çekindiği bir iddianın zabıtlar
da durmasına imkân yoktur. Ben bu ifadenin 
zabıttan çıkarılmasında ısrar ediyorum. 

REİS — Riyaset bu husustaki kararını teb
liğ etmiştir. Eeğr Riyaset kararında bir beğen-
memezliğiniz varsa bir sual takriri ile gelir
siniz. (Soldan : Böyle reislik olmaz, in aşağı, 
istifa et sesleri, şiddetli gürültüler) kürsü ka
pağı sesleri; (Sağdan : Bravo sesleri) 

Bütçe müzakereleri münasebetiyle yarın
dan itibaren, Cumartesi ve Pazar günleri dâ
hil olmak üzere her sabah saat 10 dan 13 e 
ve öğleden sonra saat 15 ten 20 ye kadar top
lanılmasını reyinize arz ediyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Soldan : 
İstifa et, istifa et, böyle reislik ojmaz sesleri, 
şiddetli gürültüler, mesele halledilmeden celse
yi dağıtamazsın sadalan) 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 22.28 
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" TASHIHLER 

61 matbua numaralı 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasında aşağıdaki tashihler 
yapılacaktır : 

. Sayfa 

Tashih 
sayfası : 1 

D/14 

Sütun 

4 

2 

Satır 

23 

21 

Yanlış Doğru 

Kabul olunan tahsisat miktarı Kabul olunan tahsisat miktarı 
500 000 O 

D/14 2 28 

Aşçı 

Aşçı 

Aded 

3 

1 

Ücret 

250 

150 

Aşçı 
» 

Aşçı 

Aded Ücret 

2 250 
1 100 
1 250 

(J/Sİ in sonuna aşağıdaki ilâveler yapılacaktır : 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın'm : 
Karısı Hanife Aydın 150 Kaydı hayat şartiyle ve ] 

Kızı Müveddet Aydın 
Mehmetoğlu Yunus Karlıova'nın 

Karısı Zehra Karlıova 

Hüseyinoğlu Harun Atay'm : 
Karısı Nafıa Atay 

Kızı Fatma Atay 

Sayfa Sütun Satır 

L/4 

R/16 
R/21 
R/23 

R/24 

17 

17 
41 

150 

150 

150 

150 

dul kaldığı müddetçe J> 6855 
Bekâr olduğu müddetçe J 

Hayatta bulunduğu ve ) 
dul kaldığı müddetçe ^ 

Kaydı hayat şartiyle ve "| 
dul kaldığı müddetçe i 6857 
Bekâr olduğu müddetçe J 

Yanlış 

5/12/1956 

5/12/1956 

5/12/1956 

Doğru 

S. 4 Emniyet Müdürü S. 4 Muamelât Memuru 

Fasıl 211 i ihtiva eden beş satır kaldırılmıştır. 
Evlerin inşaat.. evler ve misafirhanelerin inşaat.. 
Astsubaylarla İcra Vekilleri Astsubaylarla ve pilotaja ayrıl-
Heyetince mış olan Hava Harb Okulu 2 nci 

sınıf öğretmenlerine 
(Kızılaya bu tertipten verilir) cümlesi kaldırılmıştır. 

»-•-« 

T. B. M. &. Matbaası 



TASHİHLER 

A. ' Tahsisatın nev'i 

Başvekâlet 

14 Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masrafları 
B^asıl yekûnu 

Üçüncü kışım yekûnu 
Umumi yekûn 

Diyanet îşleri Reisliği 

20 Döşeme 
Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım » 
Memur ve hayrat hademesinin kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 
Umumi yekûn 

Kabul olunan 
tahsisat 
miktarı 

15 000 
81 000 

508 301 
5 056 422 

17 000 
209 500 
446 500 

1 
32 001 

23 232 635 

Sayfa . F. 

41 309 
41 
41,42 
42 

85 302 
85 
86,87 
87 476 
87 
87 

Millî Müdafaa Vekâleti 

140 405 Hayvan satınalma ve tazminatı 600 000 
145,146 Dördüncü kısım yekûnu 400 206 296 
146 Umumi yekûn 874 478 500 

Dahiliye Vekâleti 

157 307 10' Daimî vazife harcırahı 390 000 
158 Fasıl yekûnu 2 216 200 
158,160 ' Üçüncü kısım » 4 883 531 
160 Umumi yekûn 39 384 623 

Hariciye Vekâleti 

193 735 Sefarethane ve konsolosluk binaları satınalma ve yaptırma 
bedeli 500 000 

Yatırımlar yekûnu 1 000 000 

Maliye Vekâleti 

40 Mahkeme harçları 4 338 421 
........ Faal yekûnu 19 338 421 

Dördüncü kısım yekûnu 59 588 871 
Yüksek tahsil öğrenci yurtları derneklerine yardım 500 000 

Altıncı kısım yekûnu 141 140 064 
Umumi yekûn 274 198 790 

Yatırımlar için Ankara Üniversitesine 4 451 501 
6143 sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankasına 15 000 000 
Yatırımlar için' Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğüne 332 808 001 

Yatırımlar yekûnu 853 171 953 

253 
253 
255,261 
261 
261 
261 
262 
264 

264 
264 

407 

659 

743 
779 

793 
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Kabul olunan 

•'••••'•• '•''•• ;:: ''•••••' tahsisat 
Sayfa F. M. Tahsisatın nev'i miktarı 

311 
311 
313 
313 
314 
315 
315,317 
317 
319 

415 

421 

427 
479 

777 

Maarif Vekâleti 

30 Niğde - Aksaray, Sultanham restorasyon masrafları 325 000 
Fasıl yekûnu 3 67Ö 000 

14 Millî Kütüphane umunu masrafları 475 000 
Fasıl yekûnu 1 028 000 

Korunmaya muhtaç çocuklar umumi masrafları 2 000 000 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi umumi masrafları 1 000 000 

Dördüncü kısım yekûnu 48 383 669 
Umumi yekûn 439 625 373 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluşu-hakkında yapı
lacak her türlü masraflar 3 000 000 

319 Yatırımlar yekûnu 67 545 386 

Nafıa Vekâleti 

352 741. 24 Nafıa Vekâleti 30 000 
353 Fasıl yekûnu 78 130 006 
355 794 İkizdere Hidro - Elektrik Santrali inşaatı için (Sarf şekli 

İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.) 2 000 000 
366 Yatırımlar yekûnu 232 686 007 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 

387 756 Sanat modelleri satmalınması ve dağıtılması 800 000 
387 Yatırımlar yekûnu 811 250 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

406 426 Veremle savaş umumi masrafları 3 000 000 
407,409 Dördüncü kısım yekûnu 69 888 309 
409 Umumi yekûn 173 419 914 

Ziraat Vekâleti 

445 75.1 10 Ziraat işleri ve kuramları 4 415 000 
446 Yatırımlar yekûnu 35 269 890 

Çalışma Vekâleti 

47Ö 601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğin
ce t§ ve îşçi Bulma Kurumuna yardım 150 000 

470,471 Altıncı kısım yekûnu 150 000 
471 Umumi yekûn 3 978 194 
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1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1 /574) 

T. C." 
Başvekâlet . 30. XI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
T etkili Dairesi 

Sayıl 71-488/3889 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri He
yetince 30 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan 1957 yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

t Başvekil 
A. Menderes 

Hükümetin 1957 malî yılı Bütçe lâyihası esbabı mucibesi 

KISIM: I 

BÜTÇELERİMİZDE HÂKİM PRENSİP 

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası ve merbutu cetveller, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Yüksek tetkikine, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tâyin ettiği müddet içinde 
arz edilmiş bulunmaktadır. 

1957 yılı bütçesi de, iktidarımızca hazırlanan ve muvaffakiyetle tatbik olunan bundan evvel
ki 6 bütçenin taşıdığı yapıcılık vasfı ile Yüksek Meclisin huzuruna gelmektedir. Bu vasıf, Hükü-
uıetlerinizee, büyük milletimizin iktidarımıza tevdi ettiği iktisadi istiklâl dâvasının tabiî bir ne
ticesi olarak ele alınmakta ve bu gayeyi süratle tahakkuk ettirmek, hudutlarımızı kendi vasıta
larımızla müdafaaya kaadir bulunmanın hakiki teminatı 'telâkki olunmaktadır. 

İktisadi istiklâl dâvası, hükümetlerinize©, geniş sermaye yatırımlarına girişmek suretiyle her 
sahada istihsali ve millî geliıi artırmak, pazarlarımızda mal ve hizmet arzını çoğaltmak, halkın 
refah seviyesini ve binnetice satmalmıa gücünü yükseltmek v<e böylece milletimizin maddi ve mâ
nevi yaşama standardını en medeni ve müterakki milletler mertebesine çıkarmak şeklinde anla
şılmaktadır. Bu gayeyi hedef tutan çalışmalarımız başlıca.şu istikametlerde inkişaf etmiştir. 

1. Karayolları, limanlar, barajlar, elektrik santralleri gibi, bir millet iktisadiyatının geliş
mesinde temel yapıyı teşkil eden büyük ana tesislerin kurulması ve tamamlanması, 



2. -Çimtento, şeker ve mensucat gibi büyük kütleleri ilgilendiren veya inşa ve imar çalışma
larımızda birinci derecede rolü olan maddelerin ithalât mevzuu olmaktan çıkarılması ve tasarruf 
olunan dış tediye imkânlarının daha hızla cihazlanmamıza tahsis edilebilmesi, 

3. Yerüstü ve yeraltı servetlerimizi kıymetlendirecek tesis ve cihazların Ibiraıı evvel "tamamlan
ması ve böylece bir taraftan istihsalimizi çoğaltırken diğer taraftan girişilen sermaye yatırımları
nın dış fitaasman ^bakımından her gün daha büyük imkânlara kavuşmasının sağlanması, * 

4. Millî teşebbüsün ve yabancı sermayenin muhtacolduğu iklimin yaratılması, geliştirilmesi 
ve bunların teşviki, 

Bu dört ana istikametteki hummalı çalışmalarımız netrcesfindedir 'ki, memleketimiz (bir millet 
hayatında altı sene gihi pek kısa sayılması iktiza eden zaman zarfında yapılan ve yapılmakta bulu
nan kara yolları, limanlar, barajlar,'-elektrik santralleri, çeşitli fahrikalar gibi 'muazzam tesisler, 
büyük iktisadi üniteler, malî ve ticari müesseselerle günden güne zenginleşme yoluna girmiş, da
ha şimdiden millî hâsıla fodr misli artmış, Devlet Bütçesi ve finansman müesseselerimizin 'kudreti 
üç inişline çıkmış bütün vatan sathı milletçe yapılan 'büyük kalkınma faaliyetinin şantiyesi haline 
gelmiştir. 

Fakat bütün bunları yapmak kolaj^ olmamıştır. Filhakika eski idareye hâkim olan geri zihni
yetin ve 'bu zihniyetin ördüğü, teorik, teknik ve idari mânilerin izalesi başlı başına bir inşadan da
ha fazla zaman ve enerji sarfını istilzam eylemiştir. 

Bu yüzden mâruz kaldığımız zararlar zaman ve enerji kaybından ibaret olmayıp bu zihniyet 
ayrıca maddi zararları da mueübolmuştur. Meselâ geçmişte, zirai yatırımlar ve kredi sahasında 
alınması lâzımgeleıı tedbirlerdeki gecikme Kore Harbinin cereyan ettiği sıralardaki hammadde 
fiyatları yüksek konjonktüründen Türkiye'mizin istifade edememesine sebebolmuştur. Eğer 
1950 - 1951 yıllarına, iktidarımızın zirai sahada en kısa zamanda almaya muvaffak olduğu netice
lerle girilmiş 'bulunsaydı, ticaret hadlerindn lehimizde 'bulunmasının büyük iktiasdi fevaidi daha o 
zaman iktitaf edilmiş .bulunacak ve mütaakıp yıllarda cihaz!anma hususunda sarf olunan gayret
ler suhuletle cereyan edecek idi. Halhuki İkinci Dünya Harbinin hitamından sonra bütün dleri mem
leketler hummalı 'bir faaliyet ve istihsal devresine girmişler, Kore Harbinden evvelki istihsal sevi
yelerini/İkinci Dünya Harbinden evvelki seviyelerine çıkarmışlardır.-İkinci Dünya Harbinin hi
tamından 1950 yılma kadar geçen heş yıllık devrenin istihsalde kayde değer fbir terakki sağlanmak-
şızm heder edilmiş olması, iktidarımızın iktisadi ve mialî politikası üzerinde ağır bir yük omruştur. 

KISIM II 

İKTİSADÎ HÂDİSELEEİN UMUMİ TAHLİLİ 

1957 bütçe lâyihalarının Yüksek Meclise arzı vesilesiyle memleket kaynaklanılın ve imkânlarının 
nasıl ve ne istikametlerde harekete getirildiği, bu faaliyetlerin ne gibi şartlar altında cereyan etiği, 
iç ve dış iktisadi şartlarımıza ve develt bütçesine ne gibi tesirler icra ettiği rakamlarla arz ve izah olu
nacaktır. 



FASIL: I , -

DÜNYA İKTİSADININ SEYRİ 

1. 1951 - 1954 devresi : 

Malûm olduğu üzere, İkinci Dünya Harbinin sona ermesinden Kore Harbinin zuhuruna kadar olan 
devre, birçok milletlerin, bir taraftan harbin sebebolduğu maddi zararları telâfi gayretleri ile; di
ğer taraftan yine harbin tevlidettiği sosyal ve politik meselelerin halli mücadeleleri ile geçmiştir. 

Bu devrede Birleşik Amerika, hür milletler camiasına doğrudan doğruya, yahut Milletlerarası 
Teşekküller kanalı ile büyük yardımlarda bulunmuş, onların istihsal ve istihlâk dâvalarının muvaf
fakiyetle hallinde ehemmiyetli bir rol oynamıştır. 

Bu sayede, batı dünyasına mensup milletler, istihsallerini harpten evvelki seviyelerine çıkarabil-
mişlerdir. ^ " 

Kore Harbinin zuhuruna takaddüm eden gerginlik ve onu takibeden harp ve intizar devresinde 
hammaddelere olan ihtiyacın artması, bu maddeleri istihsal eden memleketler lehine fiyat tereffille
ri tevlidetriıiş ve ticaret hadleri (Terms of trade) bu maddelerin müşterisi olan büyük sanayi mem
leketleri aleyhine bir vaziyet almıştır. . -

Kore'deki harekâtın durması ve siyasi gerginliğin nispeten hafiflemesi neticesinde hammadde fi
yatları düşmeye başlamış ve ticaret hadleri tekrar ziraat mahsulleri ve hammadde istihsal eden mem
leketler aleyhine dönmüştür. 

1954 yılında, menşei Birleşik Amerika olabilecek bir buhrandan endişe edilmiş, fakat bu mem
leketçe alman yerinde tedbirler sayesinde endişe tahakkuk etmemiş istihsalin ve istihlâkin mütaakıp 
yılda Birleşik Amerika ve diğer ileri memleketlerde rekor seviyesine ulaştığı görülmüştür. 

Aşağıdaki tablolar, bahis mevzuu yıllarda muhtelif memleketlerdeki istihsal endekslerini göster
mektedir. 



Muhtelif memleketlerde zirai istihsal endeksleri 

1950/51 = 100 
1934.1938 

(1) 1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 

Türkiye 
Almanya 
A. B. D. (2) 
Avusturya 
Brezilya (2) 
Fransa 
Hallânda 
İngiltere 
Yunanistan 
Mısır 
Kanada 
Hindistan 
Pakistan 
italya 
İspanya 
Yugoslavya 

78 
97 
76 

103 
84 
90 
83 
82 

100 
v ' .88 

72 
102 
93 
89 

114 
125 

116 
107 
102 
95 

102 
95 

104 
100 
118 \ 
100 
107 
101 
100 
105 
124 
134 

129 
110 
110 
104 
106 
100 
107 
103. 
108 
104 
129 
105 
101 
105 
117 
94 

Mehaz: U. N. Monthly Bulletin of Statistics July 1955, July 1956 
(1) Almanya ve Yunanistan için 1935 -1938 

İspanya » 1931 - 1935 
Hindistan ve Pakistan » 1936 - 1938 
Kanada, A. B. D. ve Brezilya » 1935 - 1939 

(2) 1951, 1953, 1953 yıllan için takvim semsidir. 

Muhtelif memleketlerde sınai istihsal endeksleri 

1950 = 100 
1936-38 % 

(1) 1951. 1952 1953 1954 1955 

Türkiye (2) 
Almanya 
A. B. D. 
Avusturya 
Brezilya 
Fransa 
ingiltere 
Yunanistan 
Kanada 
Hindistan 
italya 
Yugoslavya 

63 
88 
49 
69 

— • 

84 
77 
91 
48 
90 
77 
53 

103 
120 
106 
114 
109 
113 
103 
113 
106 
112 
113 
97 

- 116 
128 

•110 
115 
116 
118 
100 
113 
110 
123 
116 
97 

130 
139 
119 
117 
123 
114 
106 
128 
118 
129 
127 
106 

141 
157 
111 
134 
132 
125 
113 
156 
116 
140 
139 
121 

161 
179 
124 
156 
— 

137 
120 
166 
126 
150 
150 
140 

Mehaz : U. N. Monthly Bulletin of Statistics July 1955, July 1956 
(1) Zirai istihsal Not (1) aynen 
(2) 1954 ve 1955 rakamları konjonktür (Ekim - Aralık) 1955 

142 
115 
110 
111 
107 
106 
106 
106 
135 
102 
117 
114 
98 

113 
113 
136 

117 
116 
111 
106 
111 
111 
110 
108 
134 
110 
85 

113 
100 
106 
116 
113 
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I I . 1955 - 1956 devresi ve ileriye bakış : 

a) İstihsal i 1955 • Î966 yılında sınai ve zirai istihsal artmakta devanı etmiş ve fakat->bazı mem
leketlerde zirai istihsal, nüfustaki artış süratine nispetle kifayetsiz olmuştur. Diğer taraman zirai 
istihsale sanayi memleketlerinin verdiği ehemmiyet ve kendi ihtiyaçlarını karşılama gayretleri; zirai 
•aıahsul ihracatçısı memleketler için bu yıl da zorluklar tevlidetmekten hâli kalmamıştır. 

Sınai istihsalde artış nispeti, 1953 - 1954 yıllarına nazaran daha süratli olmuş, Amerika'da 
% 11 i, Avrupa'da % 9 u bulmuştur. Bu neticelerde prodüktiviteye müessir çalışmaların kayda 
değer tesiri mevcuttur, 

Sınai istihsaldeki gelişmeler 

Bir evvelki yıla naza
ran değişme nispeti 

(% itibariyle) 
Memleketin adı 

Birleşik Amerika 
İngiltere 
Japonya 
Danimarka 
Norveç 
isveç 
Avusturya 
Belçika - Lüksenburg 
Fransa 
Federal Almanya 
italya 
Holânda 

1954 

— 7 
7 
9 
9 
9 
4 

14 
6 
9 

12 
9 

10 

1955 

11 
5 
.9 
0 
4 
7 

13 
9 

10 
14 
8 
7 

Görülüyor ki, gerek Amerika, gerek Avrupa için 1955 yılı bir refah yılı olmuştur. Bu harekete 
muvazi olarak gelişen istihsal doîayisiyle, umumiyetle işsizlik azalmış ve işçi ücretleri yükselmiştir. 
Bu yükselme Fransa'da % 12 yi bulmuş, isveç, Avusturya, Federal Almanya, ingiltere, Japonya 
ve Amerika'da % 5 in üstüne çıkmıştır. ^ > 

Diğer taraftan toptan eşya fiyatları eı.uieksiyj^ geçinme endekslerinde de artmalar müşahede 
olunmuştur. . _ " %-



1954 ve 1955 yıl sonları itibariyle ücret, geçini endeksi ve toptan eşya fiyatlarını» değişine 
nispeti (%.itibariyle) 

Memleketler 

Birleşik Amerika 
İngiltere 
Japonya 
Danimarka 
Norveç 
İsveç 
Avusturya 
Belçika 
Fransa 
Federal Almanya 
İtalya 
Holânda 

Ücret 

6 
7 
6 

• • ' 4 

:• 8 

7 
3 

12 
7..... 
o 
l 

Geçinme 
Toptan 

e§ya 
endeksi fiyatları 

0 
6 

— 1 
7 
0 
6 
3 
1 
2 
0 

o 

l 

1 
5 
0 
5 
1 
6 
0 
2 
2 

.a 
" ı ,• 

1 

b) Para ve kredi: 1953 yılı sonlarından itibaren hemen hemen hçr memlekette hissedilmeye başlı-
yan enflâsyonist tazyikler 1955 ve 1956 yıllarında da birçok memleketlerde kuvvetini muhafaza et
mişse de elâstiki bir para politikası takibi sayesinde. istihsalin düşmesine, işsizliğin artmasına 
mâni olunabilmiştir. Deflâsyonist bir politikanın istihsale ve gelişmeye ika edebileceği zarar
ların bütün dünyaca anlaşılmış bulunmasının da bu mevzuda faydası büyük olmuştur. 

Gelişmiş memleketlerin çoğunda, istihsal ve iş hacminin artmasına muvazi olarak, aşırı ta
lepleri tahdit maksadı ile tedbirler ittihaz, olunmuş, reeskont hadler» yükseltilmiş, banka kre
dileri kontrol altına alınmıştır. 

Bu tedbirlere rağmen İngiltere, Avustralya, isveç, Danimarka gibi memleketlerde fiyatlarda 
ehemmiyetli artışlara mâni olunamamıştır, 

c) Tediye muvazenesi ve ticaret : Tediye muvazenesi ve'ticaret "meseleleri geçen yıllarda ol
duğu gibi bu yıl da dolar ile diğer paralar arasındaki mübalele ve muvazene meselesi olarak ehem
miyetini muhafaza etmiştir. 

Hammadde ihracatçısı memleketlerin birçoğunda dış tediye güçlükleri devam etmiştir. Bunu, 
bu memleketlerin sattıkları malların'" fiyatlarındaki düşüş ve satmaldıklari malzeme ve teçhizata 
ödedikleri bedellferdeki yükseliş ile izah etmek mümkündür. Buna mukabil sanayi memleketlerinin altın 
ve dplâr rezervlerinde ehemmiyetli artışlar olmuştur. 

Bu arada sanayi memleketlerinde mamul madde ithalâtının, nispet itibariyle, hammadde itha
lâtına nazaran daha fazla artmasının memleketimiz bakımından kayda değer olduğuna işaret 
etmek lâzımdır. Filhakika 1955 de dünya îicarettinde mamul madde ithalât artışı % 16 — 18, 
diğer maddeler ithalât artış nispeti ise % 10 — 11 dir. 

Bu vaziyet, sanayi memleketlerinin birbirleriyle olan ticaretinin daha esasla bir gelişme kaydetti
ğini göstermektedir. Nitekim kıymet itibariyle sanayi memleketlerinin' birbirleriyle olan ticareti 
% 18 - 19 nispetinde tezayüdederken hammadde müstahsili memleketlerle ticaretleri sadece 
% 6 - 7 nispetinde artmıştır. Bu nispetler ticaret hallerinin hammadde müstahsili memleketler 
aleyhine ne kadar bariz bir surette döndüğüniı göstermektedir. Hakikaten bu çeşit, memleketlerin 
dünya ticaret hacmındaki hisselerinde, son senelerde düşme temayülü müşahede edilmektedir. 
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Bu temayül umumiyetle, 
1. Gıda maddelerinin, umum istihlâk içindeki nispî ehemmiyetinin azalması, 
2% Sentetik maddelerin asli maddeler yerine ikamesi, 
3. Sanayi memleketlerinde zirai istihsalin gelişmeni sebepleriyle izah olunmaktadır. 

FASIL : II 
./ 

MEMLEKET EKONOMİSİNİN SEYRİ 

Kalkınmanın ana hatları: 

Bundan evvelki bütçelere ait gerekçelerde de arz Ve izah edildiği üzere iktisadi kalkınma dâ
vamızın esasını, muhtelif istihsal branşlarının lüzumlu istihsal vasıtaları ile teçhiz' edilmesi sure
tiyle iktisadi potansiyelimizin ileri ekonomiler seviyesine çıkarılması ve büyük milletimizin hayat 
standardının muasır ileri memleketlerdeki emsali derecesine yükseltilmesi teşkil etmektedir. Bu 
esastan mülhem olarak şimdiye kadar yapılmış olan yardımlar hakkında bundan önceki bütçe ge
reçlerinde umumi malûmat arz edilmiş olup bu yatırımların seyri ve bugünkü durumları-da mü-
taakıp bahislerde ana hatları ile gözden geçirilecektir. Ancak daha önce burada şunu belirtelim 
ki, bundan önceki bütçelerimize hâkim olan yapıcılık vasfı bu defa Büyük Meclisin tetkikine su
nulan 1957 malî yılı bütçe, lâyihalarının da başlıca hususiyetini teşkil etmektedir. 

Filhakika bu bütçelerle teklif olunan net yatırım miktarı 1 milyar 257 milyon 115 bin 662 lira
ya baliğ olmaktadır ki, bütçe ile talebolunan umumi tahsisat yekûnunun % 30,7 sine tekabül eden 
bu miktar iktidarımız zamanında şimdiye kadar teklif olunan rakamlara nazaran bir rekor teşkil 
etmektedir. 

Bu tahsisatın, 1949 malî yılı bütçesinde derpiş olunan yatırım tahsisatının 8 mislini tecavüz et
tiği ve mezkûr bütçede yatırımlar da dâhil olmak üzere Devlet hizmetlerinin tamamı için derpiş 
olunan umumî tahsisat yekûnuna yaklaştığı göz önünde bulundurulursa, iktidarımızın bir iktisa
di istiklâl dâvası.olarak ele aldığı yatırım politikasına verdiği ehemmiyetin^mânası ve bu mevzu
da sarf ettiği gayretlerin azameti kendiliğinden tezahür eder. 

Hemen ilâve edelim ki, iktidarımızın bu nıevzudaki gayretleri bundan ibaret kalmamış bir ta
raftan Devlet ve onun iştiraki olan müessese ve teşekküller eliyle ana istihsal kolların? kitlevi 
yatırımlar yapılırken diğer taraftan da eldeki bütün imkân ve vasıtalarla hususi teşebbüs de 
aynı gayeye tevcih ve teşvik edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere banka kredileri ve yabancı ser
mayenin ilk defa iktidarımız zamanında lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınmış olduğunu ve kredi 
mekanizmasına sanayiin, de ihtiyaçlarına cevap verecek bir veçhe verilirken yabancı sermaye ya
tırımlarını teşvik etmek üzere Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun da tatbik mevkiine konul
duğunu -zikretmekte fayda mülâhaza edilmektedir. Hususi teşebbüsün bu mevzudaki faaliyetinin 
neticeleri hakkında bir fikir vermek üzere burada şunu arz edelim ki, 1950 den 1955 senesine 
kadar-olan beş yıllık devre zarfında bu sektörde muhtelif sahalarda yapılan yatırımların yekûnu, 
elimizdeki noksan ve muvakkat rakamlara göre, 7 milyarı aşmaktadır. 

Yatırımlar hakkındaki bu umumi izahattan sonra âmme sektörü içinde muhtelif istihsal .bol
larına yapılan sermaye yatırımlarını kısaca gözden geçirelim. 

I. — MUHTELİF İSTİHSAL VE MÜNAKALE KOLLARINA YAPILAN 
SERMAYE YATIRIMLARI 

A) Barajlar - su işleri - elektrik enerjM : 

Barajların bir taraftan taşkm ve selleri Önleyerek su kuvvetlerinin ve sulama işlerinin tımzi-
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mi suretiyle zirai istihsalin gelişmesinde oynadığı rolü ve diğer taraftan bunlardan büyük bir 
kısmı üzerinde kurulacak hidıro - elektrik tesislerinden üınetileeek elektrik enerjisinin kuvvei muhar
rike olarak sağlıyacağı faydaları ve bu faydaların memleket ekonomisi üzerindeki derin ve şümul» 
Ki tesirlerini nazara alan iktidarımız aşağıdaki projeleri tatbik mevkiine koymuş ve 1956 yılın* 
da bu projelerden mühim bir kısmını tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. 

1. Tamamı 272 milyon liraya mal olan Sarıyar Batfajı ikmal edilmiş olup 2 Aralık 1956 da 
işletmeye açılmıştır. Bu büyük tesis aşağı Sakarya Ovasını taşkınlardan koruyacağı gibi yılda 412 
milyon kilovat saat enerji üretebilecek kapasiteye sahiptir. 

2. 8 Nisan 1956 da* işletmeye açılmış olan Seyhan Barajı 140 milyon liraya mal olmuştur. iBu 
barajın temin ettiği feyezan kontrolü Byaesûıde yılda vasati 6,5 milyon liralık zarar önl<endiği gibi 
sulama tesislerinin ikmali ile 144 bin hektar arazinin sulanmasından dolayı senevi gelir artışı as
gari bir hesapla 84 milyon giraya baliğ olacaktır. Ayrıca tesisler, yılda 284 milyon kilovat saa$ ener
ji üretme kapasitesine sahiptir. 

3. Halen inşaatının % 40 ı tamamlanmış olan Kemer - Bozdoğan barajı 1958 yılında Sştetmeye 
açıldığı, zaman 300 bin dönüm arazi taşkından korunacağı gibi 380 bin dönüm arazinin Bulanması 
ve 48 bin kilovat takatinde bir santralle 145 milyon kilovat saat enerji istihsali imOşân dâhiline 
girecektir. Bu tesis 126 milyon liraya mal olacaktır. * 

4. 170 milyon liraya mal olacak olan Demirköprü - Salihli barajının inşasına hızla devam 
olunmaktadır. 1958 yılında ikmal edilecek olan îbu tesis sayesinde 350 bin dönüm arazide feyezan 
kontrolü temin edilecek ve 770 bin dönüm arazinin sulanması ve 69 bin kilovat takatinde bir 
santral ile senede 193 milyon kilovat saat enerji istihsali Sağlanacaktır. 

5. Kızılırmak havzasını taşkınlardan korumak üzere 250 milyon lira sarfiyle inşa edilmekte 
olan Hirfanlı - Kaman barajı 1958 senesinde ikmal edildiği zaman 300 Ihin dönüm arazinin sulanma 
sı ve 400 milyon 'kilovat saat enerji istihsali temin olunacaktır, 

6. 20 milyon liraya mal olacak Ayrancı - Konya Ereğlisi barajı da 1957 senesinde tamamlana
cak ve hizmete girdiği zaman 50 bin dönüm arazinin sulanması ve 80 milyon kilovat saat enerji is
tihsali sağlanacaktır. 

Ayrıca yalnız sulama ve taşkından koruma maksatlarına hadim aşağıdaki tesisler zikre değer 
bulunmaktadır. 

7. Sille - Konya barajı 50 milyon lira sarfiyle 1957 senesi sonunda ikm'al edilecefk ve 300 bin 
dönüm arazinin -«ulanması imkân dâhiline girecektir. 

8. Küçük tesislerden 4 milyon lira sarf edilen Damsîı - Ürgüp barajı 1956 yılı sonunda îkmal 
ye 1957 yılı başında işletmeye açılmış olacaktır. Bu suretle 850 bin dönüm arazı taşkından 'koruna
cak ve 3 bin dönüm arazinin sulanması imkân dâhiline girmiş 'olacaktır. 

Yukarda da arz olunduğu veçhile baraj inşaatından beklenen neticeler çok cepheli olduğundan, 
istihdaf edilen gayelerin ve yapılan yatırımların vüsatinin iyiee anlaşılabilmesi, bul cephelerin "mün
feriden tetkikiyle kabil bulunmaktadır. Bu itibarla aşağıda elektrik enerjisi ve su işleri mevzuun
daki yatırımlar ayrı ayrı gözden ıgeçirilmiştir. 

a) Elektrik enerjisi : 

Bilindiği gibi bir memlekette iktisadi kalkınmanın en yanılmaz müş'irelerinden birini de kuvvei 
muharrike istihsalindeki artışlar teşkil etmgktedir. Kurulacak sınai tesislerin işletilmesi ve istihsal 
maliyetlerinin düşürülmesi bol muharrik kuvvet istihsaline bağlı bulunmakta ve elektrik enerjisi ferdî 
İstihlâk yönünde de ayrı bir önem ifade etmektedir. 



Bu sebeplere binaen nîevzuu lâyık olduğu ehemmiyetle ele alan iktidarımız 1950 den bu yana 
kurduğu ve tevsi ettiği tesislerle 1950 senesinde istihsal edilmekte olan 737 milyon kilovatsaatlik 
elektrik enerjisine mukabil halen 2 milyar 800 milyon kilovatsaate ulaşan bir kapasite tesis etmiş 
bulunmaktadır ki, artış nispeti % 380 e ulaşmaktadır. Başka bir ifade ile 1950 yılında, nüfus başı
na 35 kilovatsaat elektrik isabet etmekte iken 1956 yılında bu miktar 106 kilovatsaate yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Filhakika termik santrallerden İstanbul, Silâhtarağa'nın 55 bin, îzmir santralinin 30 bin kilo-
vaılthk tevsii ve ıslah programları 1955 yılında tamamlanmıştır. 

1956 yılında ise 60 bin kilovat takatindeki Çatalağzı termik santralinin 40 bin kilovat takatin-
deki ilk iki grupu ile 60 000/90 000 takatındaki Tunçbilek termik santralleri işletmeye açılmıştır. 

1956 yılında işletmeye açılan Seyhan Barajı ile inşaası ikmal olunan Sanyar Barajından yu
karda bahsedilmişti. 

Bunlara ilâveten iller Bankası 1950 den beri 130 termo - elektrik ve 46 aded hidro - elektrik tesisi 
ikmal ederek ceman 54,4 milyon kilovatsaatlik bir istihsal fazlası sağlanmıştır. Bunlardan orta 
büyüklükte olanlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.: 

İller Bankası tarafından yapılan ve yapılmakta olan orta büyüklükte hidro - elektrik santraller : 

Hidro - elektrik santraller Takat 
Milyon 

kilovatsaat Hitah tarihi 

1. Tortum - Erzurum Hidro - Elektrik Santrali 

2. îkizdere - Rize 

Botan - Siird 

4. Göksu - Konya 

5. Kovada I 

6. Sızır - Kayseri 

7. Değirmendere - Trabzon » 

8. Emet - Kayaköy 

9. Ceyhan I 

16 800 

16 800 
15 400 

15 400 
1 ̂ K) 

1 400 
10 600 

10 600 
8 200 

8 200 
6 900 

6 900 
6 300 

6 300 
3 800 

3 800 
3 800 

90 1957 

118 1957 

30 

41 

38 

26 

15 

1956 sonu 

1956 sonu 

19157 

1958 

1958 

1956 sonu 

12 1957 
3 800 
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Diğer taraftan Etibank tarafından yapılmakta olan 40.000/60.000 kilovat takatmdaki Soma Ter

mik santrali 1957 yılında işletmeye açılacak ve yılda 250 milyon kilovatsaat enerji istihsal edilecektir. 
Keza Ettibank ve İller Bankasınca müştereken inşa edilmekte olan Hazar hidro - elektrik santrali 
6.000/12.000 kilovat takatmda bir santralle yılda 45 milyon KWH enerji istihsal edeceke kapasitede 
olup 1957 başında işletmeye açılacaktır. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce. inşa edilmekte olan 
Hirfanlı - Demirköprü ve Kemer barajlarının inşasına hızla devam edildiği yukarda belirtilmişti. 
Bunlara ilâveten İller Bankasınca 34 milyon KWH lik 71 aded termik ve 165 milyon KWH lik 57 
aded Hidro - elektrik•• tesisi inşasına da devam olunmaktadır. Bunlardan orta büyüklükte olanlar 
yukardaki cetvele alınmıştır. 

Bunların büyük kısmı: 1957 de bitmiş olacaktır. En geç kalanı ise iki yıl zarfında ikmal olu
nacaktır. Böylece elektrik enerjisi istihsali 4 milyar kilovatsaate yükseltmek suretiyle 1950 yılı
na nazaran % 542 nispetinde bir artış temin edilmiş olacaktır. 

Bir taraftan yurdun muhtelif mıntakalarmda hidrolik ve termik santraller tesis edilirken 
diğer taraftan bu santrallerde üretilen ve üretilecek olan elektrik enerjisinin ~ büyük ihtihlâk ve 
sanayi merkezlerine naklim temin etmek üzere elektrik nakil hatları şebekesinin , inşası da ikmal 
edilmek üzere bulunmaktadır. 1952 senesinde i^mal olunup 30 milyon liraya mal edilen 358 ki- ' 
lometrelik Çatalağzı - Ümraniye hattına ilâveten cem'an 128 milyon liraya ~mal olacak 3 546 ki
lometre uzunluğundaki Kuzey - Batı, Batı - Anadolu, Adapazarı - Eskişehir - Bursa - Düzce - Bolu, 
Çatalağzı - Karabük ikinci devre enerji nakil hatları büyük merkezlere bağlanmış, olup Ku
zey - Batı ve Batı - Anadolu trafo merkezleri işletmeye açılmış veya açılmak üzere bulunmakta
dır. Bu suretle büyük sanrallerde istihsal olunan enerji yurdun her tarafına ulaştırılmaktadıir. 

b) Su işleri: •* . • . * 

Elektrik istihsaline imkân veren barajların temin ettikleri muazzam elektrik enerjesine ilâve
ten bellibaşlı nehirlerimizin cereyanını tanzim etmek, zaman zaman büyük felâketlere sebe
biyet veren su baskınlarını önlemek, geniş sahaların sulanmasını temin etmek ve barajların or
talarında teşekkül eden göller sayesinde bulundukları mıntakaların iklim ve yağış şartlarını ıs
lah etmek suretiyle memleket ekonomisine sağladıkları pek büyük istifadeleri burada ayrıca be
lirtmek yerinde olur. 

Filhakika zjrai istihsalin millî ekonomimizde büyük bir mevki işgal ettiği ve nüfusumuzun 
büyük bir ekserietinin çiftçilikle iştigal ettiği malûmdur. Buna rağmen zirai istihsalin gelişmesin
de büyük rolü olan su kuvvetlerinin tanzimi ve bunların müstahsil gayelere tevcihi, taşkın ve 
sellerle ekonomimize zarar vermesinin önlenmesi mevzuları 1950 senesine kadar cesaretle ele alı
namamış ve hazırlanan bâzı projelerin dağınık bir şekilde tatbik edilmesi neticesinde sarf edi
len milyonlar da heba olmuştur. 

1950 yılından itibaren Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce girişilen taahhütlerin keşif be
deli 1 milyar 282 milyon lirayı aşmakta olup bu program 1958 senesi sonunda ikmal edilmiş 
olacaktır. 

1956 senesi sonunda da bu programdan 657 milyon liralık kısmı yani % 52 si tahakkuk ettirilmiş 
olacaktır. ^ 

Bu tesisler tamamlandığı zaman yeniden 2 milyon 940 bin dönüm arazi sulanabilecek, 1 milyon 
600 bin dönüm arazi taşkından korunabilecek, 923 bin 620 dönüm arazi kurutulmuş olacak ve ay
rıca enerji bahsinde izah edildiği veçhile yıllık elektrik enerjisi istihsali 4 milyar kilovatsaata 
çıkarılacağı gibi bütün köylerin içme suyu dâvası da halledilmiş bulunacaktır._ 



B) Kömür ve petrol tesisleri ; 

Enerji istihsalinde kömür tesisleriyle petrol mevzuunun ayrı bir ehemmiyet arz ettiği malûm
dur. - - ; . - * " ' ; *"""". "-•••"4" ':-~*~"-

Ereğli Kömür Havzasındaki tesislerin takviyesi ve bu suretle istihsal kapasitesinin artırılması 
maksadiyle 504 milyon liraya baliğ olan bir amenajman, programı hazırlanarak tatbika vaz'edil
miş bulunmaktadır. Bu programın 165,5 milyon liralık kısmı dış tediyeye taallûk etmektedir. 
195fr yılı sonunda 319 milyon lira sar edilmiş ve programın $> 63 ü ikmal edilmiş olacaktır. 

1958 yılında tesisleri ikmal edilince, 1950 yılı bidayetinde 4 milyon ton olan maden kömürü 
istihsalimiz 8 milyon tona çıkmış ve % 100 nispetinde artış temin edilmiş bulunacaktır. 

Ayrıca Garp Linyitlerinin 28 milyonu dış tediye olmak üzere 6.2 milyojj lirayı bulan amenaj-
man programından 53 milyon liralık kısmı halen tahakkuk ettirilmiştir. Se.ne sonunda bu rakam 
58 milyonu geçecektir. Süratle devam eden çalışmalar nihayetlendiği zaman 1949 yılında 1 mil
yon 270 bin ton olan istihsal kapasitesi % 100 den daha fazla bir artışla 3 milyon tona çıka
caktır, 

Enerji kaynakları arasında hayati ehemmiyeti aşikâr olan petrolün bulunup işletilmesi mevzuunda 
eski iktidar zamanında müspet ve cesaretli her hangi bir teşebbüs yapılmadığını esefle kaydet
mek lâzımdır. Hiçbir millî ekonominin başka ekonomilerle iş birliği yapmadan kalkınıp ilerliye-
miyeceği bütün dünyanm bildiği bir hakikattir. Hele petrol mevzuunda yabancı sermayelerle iş 
birliği yapılması kaçınılmaz bir zarurettir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununu çıkarırken bu 
prensipten hareket olunarak memleketimizde petrol aramak ve bulup Türk Milletinin hizmetine 
arz etmek mevzuunda da yabancı sermaye ve tekniği ile iş birliği yapmak en isabetli yol addedil
miştir." Nitekim Petrol Kanununun arama ve işletme taleplerine mütaallik hükümlerinin yürür
lüğe girdiği 14 Ekim 1955 tarihinden buyana 10 u yabancı ve 2 £İ Türk olmak üzere 12 Şirket, 
takriben 70 bin kilometre karelik bir sahada petrol aramak üzere 162 ruhsatname almış olup müf
redatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Şirketin adı 

Amserican Ovıerseas 
Bolsa Chica Oil Corporation 
Deilmann Montan G. m. b. H. 
D. D. Feldman Oil and Gas. 
Esso Standart (Turkey) Inc. 
Gilliland Oil Corporation S. A. 
Marmara Petroleum Corporation 
İstanbul Tabiî Gaz Ltd. Şti. 
Mobil Exploretion Mediterranean 
N. V. De Batsafsche P. Maat 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Tidewater Oil Company 

JBölgeler 
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15 
5 
4 
9 

27 
2 
4 
5 

24 
21 
20 
26 

Yekûn 34 12 41 46 20 162 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortalklığı hariç, bir şirket tarafından Kırklareli vilâyetinde strüktü/r 
sondajı, iki şirket tarafından ise iskenderun ve Nizip'te arama sondajına taallûk etmek üzere 3 
mahalde sondaj ameliyesine başlanmış olduğunu kaydetmekten derin bir haz duymaktayız. 



**— iâ —* . 
Bu mevzudaki faaliyetler cümlesinden olmak üzere muhtelif şirketler tarafından İstanbul, Kırk

lareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Sinob, Ankara, Niğde, Adana, Hatay, Gazianteb, Urfa, Adı
yaman, Mardin vilâyetleri ile petrol istihsal edilen sahalar hariç Diyarbakır ve Siird vilâyetlerinde 
jeolojik ve jeofizik etüdlerle arama sondajları yapılmakta olduğu gibi en ümitli ve coğrafi bakım
dan en müsait sahalardan biri olan Trakya 'da beş şirket tarafından şimdiye kadar bine yakın sismik 
araştırma kuyusu acıtmış bulunmaktadır.,, 

Diğer taraftan memleketimizdeki petrol kaynaklarının ehemmiyet ve vüsatinö ve bu mevzuda -taki-
bedilen politikanın isabetine bir delil olmak üzere dünyanın bellibaşlı dört büyük tevzi şirketinden 
mürekkep bir grupunun Türkiye'de 50 - 60 milyon dolar sarfiyle bir rafineri tesisi kurmak hususunda 
yaptıkları müracaat zikredilebilir. Bu mevzudaki müzakereler müspet bir inkişaf seyri takibet-
mektedir. 

Ramah Petrol sahasında 56 milyon lira sarfiyle kurulup ikmal edilmiş bulunan rafineri tesisleri 
330 bin ton ham petrol tasfiye edecek kapasiteye sahiptir. Bu tesis sayesinde mühim miktarda döviz 
tasarrufu sağlandığı gibi 200 bin ton da kömür tasarruf il temin edilmiştir. Ayrıca bu müessese tara
fından senede 7 milyon liraya yakm işçi ücreti ödenmek suretiyle bölgede yeni iş imkânları yara
tılmıştır. 

Garzan Petrol sahasında rezervlerin ve işletme kapasitesinin tesbiti için inkişaf sondajları ya
pılmaktadır. • 

t O) Madencilik : ' 

1950 yılından buyana hususi teşebbüsün madencilik, sahasında büyük yatırımlar yaptığı ve 
bilhassa manganez, krom, demir gibi muhtelif. maden, yataklarını geliştirmekte olduğu malûm
dur. Bu yatırımlar neticesinde hususi sektörde krom istihsali 1950 senesinde' 240 660 ton iken 
1955 te 475 bin 992 tona, demir cevheri istihsali, 1 500 tondan 345 168 tona, manganez 32 184 
tondan 50 100 tona ve linyit 233 232 tondan 611 076 tona çıkarılmıştır. 

Madencilik sahasında, İktisadi* Devlet Teşekküllerinin çalışmaları da hızla ve' hararetle devam 
etmektedir.' 

Bu cümleden olarak evvelce Etibank tarafından işletilmekte iken 1956 yılında Demir ve Çe
lik İşletmeleri Umum Müdürlüğüne devredilen ve hali hazır tesis kıymeti 19 milyon lira olan Div
riği Demir Madenlerinin istihsal kapasitesi 1950 senesinde 220 bin ton iken halen 500 bin tona çı
karılmıştır. v 

Aynı şekilde 2 milyon 900 bin lira sarf edilip 1954 yılında ikmal edilmiş bulunan Keçiborlu 
Kükürtleri İşletmesinin istihsali 1950 nin 6 bin tonuna mukabil 1956 yılı sonunda 15 bin tona 
yükseltilmiş olacaktır. 

Ergani ve Murgul işletmelerinin bakır istihsali ise 1950 esnesinde 11700 ton iken halen 25 000 
tonu aşmış bulunmaktadır. 3 milyon 204 bin liralık kısmı dış tediyeyi icabettiren ve mecmu ma
liyeti 4 milyon 354 bin liraya varan Murgul Lâvvarmın makine ve tesisatı ithal edilmiş ve monta
jına ballanmış olup 1957 yılının ilk aylarında işletmeye açılacaktır. Bu suretle senede 12 bin ton 
bakır cevherinin flotasyonu yapılarak daha kıymetli bir şekilde piyasaya arzı ve ihracı imkân dâ
hiline girecektir. 

Yeni maden yataklarının aranıp bulunması mevzuunda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yur
dun muhtelif yerlerinde linyit, taş kömürü, bakır, krom, lityum, aliminyum, kursun, barit volfram 
aramaları için 1950 den bu yana 22 milyon lira harcanmış bulunmaktadır. . 
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Maden cevheri istihsali mevzuundaki inkişaf seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

v 

Maden cinsi 

Bakır 
Demir 
Krom 
Kükürt 
Maden kömürü 
(Tüvönan) 
Linyit 

- • 

1948 

10 979 
191 659 
285 725 
2 597 

t 
4 022 813 
1 010 093 

1949 

11283 
210 948 
451 566 
3 095 

4 182 705 
1 271 936 

Madenler istihsali 
(1948 — 1954) 

1950 

11700 
233 591 
422 529 
6 006 

4 360 598 
1 214 452 

Ton 
1951 

17 526 
225 810 
602 220 
7 390 

4 729 589 
1 254 815 

1952 

23 330 
481 825 
806 911 
8 381 

4 846 342 
1 387 411 

1953 

23 757 
497 979 
912 523 
9 775 

5 654 467 
1 640 583 

1954 

25 188 
477 228 
523 632 
10 020 

5 710 956 
2 086 572 

1955 

23 796 
760 080 
649 140 
114% 

5 495 700 
2 416 452 

Manganez 8 327 22 576 ^ 32178 50 517 81548 89 846 47 064 "50100 

D) Sanayi sahasında yapılan yatırımlar : 

Memleketin iktisadi şartlarına ve imkânlarına uygun bir sanayi kurmak ve bunu bir an önce 
geliştirmek mevzuu; hükümetlerinizin başlıca faaliyet sahalarından birini teşkil etmektedir. Filha
kika bir taraftan büyük enerji tesislerine yapılan yatırımlarla sanayiin muhtaç bulunduğu bol ve 
ucuz muharrik kuvvetin temini istihdaf olunurken, diğer taraftan hem devlet sektöründe ve 
hem de hususi sektörde sanayi yatırımlarının artması için büyük gayretler sarf edilmektedir. 

Sanayi sahasında hususi sektör eliyle tahakkuk ettirilen yatırımlar hakkında tam malûmat 
mevcudolmamakla beraber mevcut bâzı müş'irelere son senelerde bu sahada büyük bir gelişme 
olduğunu açıkça ortaya koyacak mahiyettedir. Filhakika Sınai Kalkınma Bankasının 31.X,1956 
tarihine kadar 345 firmaya yeni tesis, tevsi ve ikmalleri için açtığı kredilerin yekûnu 159 mil
yon liraya baliğ olmakta ve müteşebbislerin kendi kaynaklarından temin ettikleri fonlarla bu ya
tırımların miktarı 433 milyon liraya ulaşmaktadır. 

Diğer taraftan yabancı sermayenin nakit, makina ve teknik bilgi olarak memlekete gelmesi 
ve yerli teknik ve sermaye ile iş birliği yapması şartlarını kolaylaştırmak maksadiyle çıkarılmış 
bulunan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun tatbikatı neticesinde elde mevcut 
son malûmata nazaran 185,6 milyon lira tutarında yatınm talebdl kabul edilmişi ve ayrıca yerli 
müteşebbislerin temin ettikleri 283,2 milyon lira da nazarı itibara alınırsa Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu dolayısiyle yapılan yatırımlar 468,8 milyon liraya yükselmiştir. 

Kül halinde mütalâa eddidiği takdirde hususi sektörün Sınai Kalkınma Bankası ve Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu kanaliyle sanayi1 sahasına yaptığı yatırımların 1 milyar liraya baliğ 
olduğu görülmektedir. Ancak hemen ilâve edelim ki bu yatırımlar hususi teşebbüs tarafından sa
nayi sahasında yapılan yatırımlar hakkında tam bir fikir vermekten çok uzaktır. Nitekim ahi
ren yapılan bir ankette bankalar tarafmdas açılan ve banka vaziyetlerinde ticari kredi adı 
altında gösterilen kredilerin 1 milyar 700 milyon liralık kısmının sınai teşebbüslere açılmış kredi
ler olduğu tesbit edilmiştir ki bu miktara ilâveten alâkalı müteşebbislerin kendi kaynaklarından 
temin ettikleri fonlar nazarı dikkate alındığı takdirde Sınai Kalkınma Bankası finansmanı ile ya
pılan yatırımların sanayi sahasındaki umumi yatırmaların çok küçük bir kısmını teşkil ettiği ve bu 
sahaya muhtelif şekillerde yapılan yatırımların umumi yekûnunun yukarda zikredilen miktardan 
çok daha faala olduğu kolayca anlaşılabilir. 
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1. Şeker sam^U : 

Şeker sanayii mevzuunda derpiş ettiğimiz programı en küçük bir gecikme vukubulmadan 1956 
yılında tamamlamış bulunuyoruz. 

Bilindiği gibi iktidarımızdan önce, 1927 - 193.4 seneleri arasında 4 şeker fabrikası kurulmuş olup 
bunların kapasiteleri yılda 119 bin tondan ibaretti, 1950 yılma kadar bu mevzuda başkaca her han
gi bir teşebbüse geçilmemiş ve talep artışı istihlâkin tahdidi yoliyle önlenmeye çalışılmıştır.. 

Şekerin, halkımızın zaruri gıda maddeleri arasında işgal ettiği mühim mevki yanında şeker sa
nayiinin yeni iş, sahası ve çalışma mevzuu olarak arz ettiği ehemmiyet malûmdur. Diğer taraftan 
memleketimizde mocfern ziraatin gelişme ve tutunmasında büyük bir tesiri olan şeker fabrikaları, 
kentti mmtakalarmdaki çiftçilere, münavebe usulünü getirmek, teknik bilgilerinin inkişafını te
min etmek, köylümüzün gelir ve refah seviyesini yükseltmek, hayvan besiciliği ve yemi mevzuu
na yardımcı olmak itibariyle de doğrudan doğruya ziraat sahasına yapılan yatırımların bir şubesi 
olarak telâkki edilmektedir. 

Bu noktalardan hareket eden iktidarımız, iş basma geldikten sonra, 151 milyon liralık kısmı 
dış tediye olmak üzere 326 milyon lira sarf ederek yeniden 11 şeker fabrikası tesis etmeyi kararlaş
tırmış ve 1956 yılında bu programını tamamen tahakkuk ettirmiştir. 

Filhakika 1953 yılında ilk defa Adapazarı Fabrikası işletmeye açılmış, 1954 yılında Amasya, 
Konya, Kütahya, 1955 te Kayseri, Burdur, Susurluk ve nihayet 1956 da Elâzığ, Erzurum, Erzincan 
Malatya fabrikaları da millî istihsal gücümüze katılmış bulunmaktadır. 

Bur suretle şeker fabrikalarımızın yıllık istihsal kapasitesi 365 bin tona çıkarılmıştır. 

Pancar ekimi dolayısiyle 36 vilâyette binlerce çiftçi ailesine 200 milyon liranın fevkinde para 
ödenmekte 15 bine yakın vatandaş bu fabrikalarda çalışmaktadır. .. . • 

Ayrıca 2 milyon 300 bin liraya mal olup 3955 yılında işletmeye açılan Turhal İspirto Fabrikası 
senede 6 milyon litre ispirto istihsal etmektedir. Bu fabrika halen tevsi edilmekte olup istihsali 
% 25' nispetinde artacaktır. Ayrıca Eskişehir İspirto Fabrikasının tevsi faaliyetleri ilerlemektedir. 

• Bu tevsi neticesinde istihsali % 50 yükselmiş olacaktır. 

Şefeer fabrikası mevzuundaki yatırımların kayda değer bir hususiyeti de" bunların Şeker Şirke
ti, Millî Bankalarımız, mahallî müteşebbisler ve Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin iştirakiyle ku
rulmak suretiyle Devlet, bankalar, hususi müteşebbisler ve çiftçiler arasındaki iş birliğinin güzel 
bîr Örneğini teşkil etmesidir. 

2, Çimento sanayii: . .. . 

tJzun yıllar ihmal edilmiş bulunan memleketin inşa ve imarı dâvasını yeni bir zihniyet ve tu
tumla ele alan Hükümetiniz, bu mevzuun artz ettiği ehemmiyeti göz önünde tutarak çimento, istih
salini derhal artırmaya karar vermiş ve bu maksatla, mevcut çimento fabrikalarının tevsiine ve 
muhtelif mmtakalarda yeni yeni çimento fabrikaları kurulmasına teşebbüs etmiştir. 

Bm progosmı cümlesinden olarak; Danca'da 3, Kartal, Zeytinburnu, Siva», Ankara, İzmir; Adanay 
BdkteesH!, Afyon, Bartın, Çorum» Söke,Elâzığ,^ Gazi anteb, Pınarhisar, Batman, Niğde ye Erzurum 'da bk 
rea*rfabrifca--olmaküzere 20 ve ayrıca husıasi teşebbüsün iştirakiyle Eskişehir ve Konya'da kurulmasına 
tevessül edilen 2 fabrikanın ilâvesiyle'/ceman 22 fabrikanın inşası takarrür, etmiş ve bunlardan 
ilk &fabrikanın inşaları ikmal edilmek suretiyle hizmete girmesi sağlanmış bulunmaktadır.'Bun
dan başka inşaları bitirilmek üzere olan 150 şer bin tonluk Eskişehir ve Adana fabrikaları da 
1957 başında, 7 fabrika 1957 yılı sonuna kadar ve diğer 5 fabrika da mütaakıp yıl içinde işletme
ye açılacaktır. 
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Bu suretle 1949 - 1950 senelerinde mevcut 4 fabrikanın yıllık çimento istihsali sadece 395 bin 

ton iken yeni kurulan ünitelerin faaliyete geçmesiyle çimento istihsal kapasitesi 1 milyon 195 bin 
tona yükseltilerek % 300 seviyesine varılmış bulunmaktadır. Buna rağmen ^nemleketin iktisadi 
kalkınmasındaki büyük sürat, çimento istihlâkini durmadan artırmış ve yabancı memleketlerden 
her sene gittikçe artan bir tempo ile çimento ithali zorunda kalınmış olduğu bir vakıadır. 

Nitekim, ithal edilen çimento miktarı 1953 senesinde 5#? bin ton, 1954 senesinde 630 bin ton 
ve 1955 senesinde ise 810 bin tona yükselmiştir. Sadece geçen sene ithal edilen çimento için 52 mil
yon liralık döviz tediyesi gerekmiştir. 

İnşalarına büyük bir hızla devam edilmekte olan çimento fabrikalarımızın önümüzdeki iki se
ne içinde peyderpey işletmeye açılmasiyle çimento istihsal kapasitesi, 2 milyon 680 (bin tona yükse
lecek. ve istiîhlâk (temposundaki 'artış göz önünde bulundurulduğu 'takdirde, yılda 80 milyon liralık 
döviz ile çimentonun ithal limanlarından istihlâk mahallerine nakli için sarf olunan 40 - 50 milyon 
liralık na'kliye masrafı tasarruf edilecektir. Türkiyemiz artık çimento ithal etmiyecektir. 

Hükümetimizin, yeni çimento fabrikaları kurulması hususunda almış 'olduğu kararlara tevcih 
edilmiş bulunans tenkidi erin ne kadar yersiz olduğunu yukarda'ki rakamlar ve netice açıkça ifade 
etmektedir. 

3. Azot ve Asit Sülfirik Sanayii : 

-Zirai mahsullerin kiymetlendirilmeski.de takibe dilen isabetli politîka neticesinde zirai işletmecilik, 
mühim gelişmeler kaydetmiştir. Hektar başına zirai istihsalin verimini artırmak yolunda» sarf edi
len gayretler taibiatiyle suni gübre ihtiyaç ve .sarfiyatım-da süratle yükseltmiş bulunmaktadır. Ay
rıca Azot Sanayiinin millî savunma ihtiyaçları bakımından- arz ettiği ehemmiyet de malûmdur. 

Bu cihetler nazara alınarak, Azot Sanayii ve suni gülbre -fabrikalarının biran önce kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

Kütahya'da inşasına başlanmış olan Azot fabrikası, ilâve ve sosyal tesisleri ve iltisak "biatti ile 
birlikte 114 milyon liraya 'mal olacaktır. 1958 senesinde ikmal edilerek işletmeye açıldığı vakit se
nede 270 Ibin ton linyit ve 106 bin ton alçı taşı kulİanılmaJk suretiyle : 

60 000 Ton Amonyum Sülfat gübresi 
50 000 » Amonyum Nitrat gübresi 
6 000 » Kesif Nitrat asidi 
1 000 » Kristal Amonyum Nitrat 
i 000 » Susuz Amonyak 

istihsal edilecektir. 

Ayrıca Süper Fosfat Sanayiinin en mühim iptidai maddesini teşkil eden Asit Sülfirik istih
salini geliştirmek için Murgul Bakır Fabrikasın la yeni tesisler kurulmuştur. 6 milyon lirası dö
viz olmak üzere 14 milyon 571 bin liraya mal olan bu tesisin yıllık istihsal kapitesi 70 000 ton
dur. 

Diğer taraftan bilindiği gibi Ziraat Bankası Yabancı Sermaye ile müştereken İskenderun'da 
100 bin ton kapasiteli bir Süper Fosfat Fabrikacı kurmuş olup bu fabrika da 1954 senesinden 
beri faaliyette bulunmaktadır. Mezkûr bankanın aynı yabancı sermaye ile iştirak halinde 
izmit'de kuracağı Süper Fosfat Fabrikası ile ilgili malzeme ithal edilmiş olup tesislerin montaj 
işi hızla devam etmektedir. 

4. — Mensucat sanayii : 

1950 den sonra gerek hususi teşebbüs gerek Sümerbank larafından kurulan veya ıslah ve 

http://kiymetlendirilmeski.de
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tevsi suretiyle istihsal kapasiteleri yükseltilen pamuklu ve yûnlti ..mensucat tesislerinin mensucat 
sanayiimizde büyük inkişaflar temin ettiği malûmdur. 

Filhakika 1950 senesinde pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedi 260 bin civarında iken 
halen bu miktar, bitmek üzere olan tesislerle birlikte 1 milyonu aşmaktadır, 

Aynı veçhile pamuklu dokuma te«gâh adedi 1950 senesinde 6 bin iken 1956 senesinde 19 532 
ye yükselmiştir. 

Yünlü mensucat sanayiindeki iğ adedi ise 1950 yılında 54 100 iken 1956 yılında 199 690 a 
yünlü dokuma tezgâhları da 1 400 adedden 2 610 a yükselmiş bulunmaktadır. 

Sümer bankın bu mevzudaki faaliyetine gelince, Bankanın pamuklu tesislerindeki iğ adedi 
1950 de 126 bin iken 1956 yılında bu miktar 225 bine, yünlü iğ adedi ise 29 000 den 53 000 e 
yükselmiştir. 

Pamuklu tezgâh adedi 3 190 dan 4 320 ye, yünlü tezgâllı adedi de 427 den 534 e çıkmış bu
lunmaktadır. 

Mensucat sanayiinde vukua gelen bu inkişaf seviyesine ulaşılması, bu mevzuda sarf edilen 
gayretler neticesinde mümkün olmuştur. * 

Filhakika 1950 den bu yana Denizli, Erzincan ve Ereğli'de iki iplik ve bir dikiş ipliği fabrikası 
İzmir'de iplik, dokuma ve basma fabrikası yeniden kurulduğu gibi Bakırköy, Adana, Kayseri, 
Ereğli, Malatya ve Nazilli fabrikalarının tevsi ve ıslahları ikmal olunmuştur. 

Bundan başka yine bu devre zarfında Öiyarbalar'da bir yün ipliği ve yünlü dokuma fabrikası 
tesis olunmuş, Bursa Merinos fabrikasının iplik ve dokuma kısımları bir mislinden fazla tevsi edil
miş, Hereke ve Defterdar fabrikalarının kısmi tevsi ve ıslahları ikmal edilmiş ve ayrıca Grendik Suni 
İpek Fabrikasına da suni yün, selefan ve karbon sülfür tesisleri ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Yeniden kurulan veya tevsi edilen bu tesisi er sayesinde pamuklu mensucatta 56 milyon metre
lik, yünlü mensucatta 3 milyon metrelik, munzam' istihsal kapasitesi sağlanmak suretiyle pamuklu 
mensucat istihsal kapasitesi 96 milyondan 152 milyon metreye, yünlü mensucat istihsal kapasitesi 
de 5 milyon metreden 8 milyon metrenin üstüne çıkarılmış, ayrıca memleket içinde 500 ton suni 
yün, 240 ton selofan ve 700 ton karbon sülfür istihsali imkân dâhiline girmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan iktidarımızın takibetmekte bulunduğu ekonomik politika icabı olarak 1950 den 
bu yana bilhassa mensucat sanayiinde yeni.tesis ve tevsilerin Devlet eliyle kurulmasından ziyade ya 
doğrudan doğruya hususi teşebbüs tarafından veya mahallî küçük sermayenin iştirakiyle teessüs 
eden şirketler marifetiyle tesis ve işletilmeleri hususuna ehemmiyet verilmiş ve bu sektör dev adını-
lariyle ilerlemekte1 bulunmuştur. Bunun neticesi olarak 1949 yılında hususi ve resmî sektörde 143 
milyon metreden ibaret bulunan pamuklu istihsali 230 milyonu hususi sektör fabrikalarına aidolmak 
üzere 1956 yılında 380 milyon metreye yükselmiştir. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 650 milyon 
metreye varacaktır. Küçük sermayedarları teşvik ve teşci suretiyle şirket tesisi ve bu şirketler na
mına fabrikalar kurulması mevzuundaki çalışmalar neticesi olarak Balıkesir, Aydın, Bergama, An
talya, Manisa, Karaman, Adıyaman, Maraş ve Eskişehir'de de birer iplik dokuma fabrikası kurul
muş ve kurulmaktadır. 

Bu şirketler vasıtasiyle 43 milyon 700 bin lira tutarında küçük sermayenin terakümü ve istih
sal sahasına tahsisi imkân dâhiline girmiştir. 

5. Demir ve çalik sanayii: 

İktisadi kalkınma faaliyetlerinin ana sanayiin gelişmesine de bağlı bulunduğu bir hakikattir. 
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Nitekim muhtelif sahalarda yapılan yatırımlar demir ihtiyacımızı büyük ölçüde artırmış've buna 
muvazi'olarak bu maddelerden olan ithalâtımız da miktar ve kıymet bakımından artmıştır. 

Hükümetleriniz bu ihtiyacı nazarıitibara atarak cevher ve mamul demir istihsalini artırmaya 
matuf yatırımlara girişmiştir. Cevher istihsali mevzuunda Divriği Demir madenlerinin istihsal 
kapasitesinde kaydolunan müspet inkişaf daha önce mevzuubahsedilmişti. 

Karabük tesislerinde 1952 yılında 300 bin ton kapasiteli yeni bir kok fabrikası, 1953 yılında 
225 bin ton kapasiteli sinter tesisleri, 1954 yılında 18 bin ton kapasiteli santrfüj boru fabrikası iş
letmeye açılmış, iki yüksek fırının beraberce çalıştırılması imkânı sağlanmış ve istihsali artırma
ya matuf diğer tedbirlerle 1950 yılında 78 bin ton hadde mamulleri istihsali 1956 yılında 150 bin 
tona, çelik istihsali 92 bin tondan 180 bin tona, kok istihsali 307 bin tondan 580 bin tona yüksel
miştir. * 

Bunlara ilâveten Karabük'te başlanmış ve devanı etmekte bulunan tesislerin iknıaiiyle çelik istih
sal kapasitesi 400 bin tona, hadde mamulleri istihsal kapasitesi de 300 bin tona yükselmiş olacaktır. 

/.. 
Aynı tesislerin kapasitesini artırarak hadde mamulleri istihsalini 600 bin tona iblâğ edecek bü

yük tevsie ait çalışmalar devam etmektedir. Bundan başka santrifüj boru fabrikasının 18 bin ton
luk kapasitesini 35 bin tona çıkarmak üzere yereldi faaliyete geçilmiştir. 

Karabük'te yapılmış ve yapılmakta bulunan bu yeni tesis Ve tevsiierle elde edilen istihsal kapa
sitesinin memleket ihtiyacını karşılıyamıyacağını göz önünde tutan Hükümetiniz ikinci bir ağır 
sanayi merkezi kurulması hususundaki çalışmalarına da devam etmektedir. Bu maksatla yabancı 
sermayenin de iştirakiyle kurulmuş olan şirket gerekli etüel ve faaliyetlere başlamıştır. 

-> 
6'. Sümerbanka bağlı diğer sanayi grupları : 

Yukarda zikredilen tesislerden başka Sümerbaıık tarafından 1950 - 1956 devresinde muhtelif sa
halarda faaliyette bulunmak üzere yeniden tesis ve tevsi şeklinde birçok istihsal üniteleri de millî 
ekonomimize ilâve edilmiştir. 

Ezcümle 1952 yılında Taşköprü'de 4 milyon 335 bin metre kanaviçe ve 400 ton sicim istihsal 
edebilecek kapasitede bir kendir fabrikası kurulduğu malûmdur. 

Filyos ateş tuğlası fabrikasının 1955 yılında başlamış olan birinci kademe tevsi işleri halen ta
mamlanmış ve fabrikanın şavrot tuğlası istihsal kapasitesi 12 bin tondan 24 bin tona çıkarılmıştır. 
Ayrıca aynı fabrikanın silikat tuğlası istihsâl kapasitesini 2 bin toıulan 4 bin tona çıkaracak tev-
siat çalışmaları hızla devam etmekte olup tesisler 1957 yılının ilk yarısında işletmeye açılacaktır. 
Diğer taraftan yine Filyos'ta manyezit ve krom - manyezit tuğlası imalini müminin kılacak 
tevsiat projesi de ihale edilmek üzeredir. 

Yine Sümerbaıık tarafından bir yabancı firma ile iştirak halinde İzmit'te kurulmakta olan 
dikişli boru fabrikası ikmal edilmiş ve tecrübe işletmelerine başlanmış olup önümüzdeki Aralık 
ayı içinde işletmeye açılacaktır. Yılda 15 bin ton dikişli boru imal edecek olan bu tesisin kapa
sitesi 30 bin tona çıkarılabilecektir. 

Aynı şekilde Kütahya Keramik Fabrikasının 400 bin -liraya mal olan ikinci zigzağ fırın inşaa
tı da nihayete ermek üzeredir. Bu suretle Kütahya fabrikasının istihsal kapasitesi bir misli ar-

, tırılacaktır. * . . 

Diğer taraftan ihraç maddelerimizin şevkinde son derece nıuhtacolduğlumuz çuval ve kanaviçe 
mevzuu ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır. Bu maksatla Sümerbaıık, T. C. Ziraat Bankası, 
Türk Ticaret Bankası, Türkiye îş Bankası, Türkiye! Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği ve Pakistanlıların iştirakiyle«Jüt İpliği Çuval ve Kanaviçe Endüstrisi T. A. Ş.» 
kurulmuş ve tesis edilecek fabrikanın makineleri sipariş edilmiştir. 
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Sermâyesinin dörtte üçü hususi teşebbüs tarafından temin edilmek suretiyle kurulan iki şirket 

vasıtasiyle Salihli ve Çanakkale'de iki valefes fabrikası inşaası için gerekli hazırlıklar &•* 
mal edilmiştir. 1957 senesi başında inşasına başlanacak ve Salihli'deki 3 milyon 700 bin lira, 
Çanakkale 'deki 1 milyon 900 bin lira sariyle 1958 ortalarında işletmeye açılacak bu tesisler 
sayesinde yılda 40. bin ton palamut işlenecek ve 44 bin ton tanen istihsal edilecektir. 

Bunlardan başka İzmit'teki tesislerin 1949 senesinde 18 bin tondan ibaret olan kâğıt ve 
sellüloz istihsali yapıladı tevsilerle 1956 yılında 50 bin tona çıkarılmış olduğu halde mem* 
leket ihtiyacının karşılanamadığı göz önünde bulundurularak mezkûr tesislerin yeniden tevsii ve 
ayrıca yabancı sermayenin de iştirakiyle eeriıan 50 bin ton kapasitede 3 yeni kâğıt ve selIüV 
loz fabrikası kurulması takarrür etmiş ve bu mevzuda gerekli çalışmalara bağlanmıştır. 

7. Makine ve kimya sana/yii:, *• * 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı muhtelif tesislerin tevsi ve ıslahı maksadiyie 
31 . VIII . 195$ tarihine kadar 33 milyon 800 bin liralık yatırım yapılmıştır. 

Ayrıca Ankara Fişek Fabrikası da dâhil olmak üzere 8 proje üzerinde ceman 58 milyon lirayı 
aşan yatırımların tatbikine başlanmış olup 1957 yılında bu tesislerin hepsi ikmal edilmiş ola
caktır. 

8. inşaat sanayii : 

Mesken ve sınai ve ticari yapı olarak inşaat taleplerinde vâki artışlar memleketimizin ihtiyaç
larına uygun bir inşaat sanayii kurulmasını zaruri kılmış ve bu mesele de iktidarımız tarafından 
lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır. 

inşaat sanayiinin muhtelif cepheleri aşağıda kısaca arz ve izah edilmiştir. 

Çimento, tuğla ve raş<aat demiri istihsalinde (kaydedilen gelişmeler ve girişilen teşebbüsler yu
karda alâkalı ba/hislerde belirtilmişti. 

Bunlara ilâveten ince seramik sanayiinin (porselen ve fayans) geliştirilmesi için lüzumlu etüd 
ve tetkikler bitirilmek üzeredir. Bu mevzuda Sümer'bankın önderliği ile bir yafbaneı firma ile 
protokol imzalanmış ve bu sanayie elverişli ve işletmeciliğe müsait rezervleri tesbit ve fabrika ma
hallerini tâyin etmek üzere çalışmalara geçilmiştir. Bu sanayi 'kurulduğunda yılda 9 milyon liralık 
bir döviz tasarruf 'edileceği hesaplanmaktadır. 

,Aynı şekilde pencere camı ve soda sanayii teski için lüzumlu teşebbüslere geçilmiş olup Emlâk 
Kredi Bankası, Sümerbank ve yerli ve yabancı "müteşefotoMeritt iştirakiyle bir şirket kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu sanayi' şubesi ikmal edildiği »aman yılda 44 milyon lira karşılığı döviz tasar
ruf edilmiş olacaktır. . 

Keza suni tahta sanayiini geliştirmek maksadiyie ve Sümerbank, T. C. Ziraat Bankası, T. Emlâk 
Kredi Bankası, Orman Umum Müdürlüğü ve Etibankın iştirakiyle 8 milyon lira «fermayeli bir 
anonim şirket kurulmuştur. Mezkûr şirket onmıanlarımızda istihsal edilen tomruk ve gövde parça
ları ile muhtelif ağaçları kıymetlendirmek ve suni tahta haline getirmek üzere 4 suffci tahta faibrikası 
kurmak için faaliyetlere başlamıştır. 

Nihayet izmit 'te kurulan ve evvelki baihiste zikri geçen Boru fabrikası aynı zamanda kalorifer 
borusu da imal etmekte olduğu gübi istanbul'da Denizcilik Battkası atelyesinde ve Eskişehir Cer 
Atelyesmde ve Gölcük tesislerinde ve îs^aasbul, Ankara ve izmir'deki hususi teşebbüse alt imalâtha
nelerde sair kalorifer aksamı imal edilmektedir. 
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B) Hububat muhafaza tesisleri : 

1950 senesinden itibaren zirai istihsalimizde müşahede edilen yükseliş, Toprak Mahsulleri 

Ofisinin mubayaa ve ihraç faaliyetlerini genişletmiş olduğu gibi depolama ve silo tesislerine olan 
ihtiyacı da süratle artırmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi geniş teşkilatı sayesinde çiftçimizin mahsulünü mubayaa etmek ve 
hububatımızın dış pazarlara ihracını sağlamak suretiyle mühim vazifeler yapmaktadır. 

Bu vazifelerin lâyıkı veçhile ifa edilebilmesi için, iktidara geldiğimiz günden beri ele alınmış 
bulunan yatırım - programının tatbikine itina ile devam olunmaktadır. 

Filhakika 1950 yılından bu yana Ankara, Yerköy ve Konya'daki betonarme siloların tevsi leri 
ve 20 bin tonluk İskenderun silosu da dâhil olmak üzere 9 beton silo ikmal edilmiş ve memleke
tin muhtelif mahallerinde aynı maksatla 440 aded çelik hangar kurulmuştur. Bundan başka 34 bin 
tonluk Haydarpaşa betonarme silosu da bu yıl içinde ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
evvelce mevcut tesislere ilâveten ceman 648 hin tonluk hububat muhafaza kapasitesini haiz yeni 
silolarla çelik hangarların hizmete girmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Bundan başka Avrupa'nın en büyük silosunu teşkil eden 100 bin tonluk Mersin ve 60 ar bin 
tonluk Ankara ve Konya büyük siloları ile 20 şer bin tonluk İzmir, Tekirdağ ve 10 bin tonluk 
Trabzon silolarının inşalarına büyük bir hızla devam' olunmaktadır, 

Hububat muhafaza kapasitesi, 1950 yılında 39 bin tonu silolara ve 372 bin tonu muhtelif 
kârgir, ahşap anbarlarla diğer tesislere aidolmak üzere ceman 411 bin tondan ibaret iken halen 
bu miktar bugünden 1 milyon 59 bin tona yükseltilmek suretiyle % 158 nispetinde bir artış kayde
dilmiştir. 

tnşaat programının hitamında bu kapasite 1 milyon 819 bin tona yükselecektir. Bu suretle 
hububatın açıkta muhafaza edilmesinden do^an kıymet kayıpları ile birlikte umumi zayiattan, 
yükleme, boşaltma, nakliye masraflarından temin edilecek yıllık tasarruf miktarı 28 milyon lira
ya baliğ olacaktır, 

F) Hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi: 

Hayvan mahsullerimizin değerlendirilmesi ve balıkçılığımızın inkişaf ettirilmesi maksadiyle 
kurulan Et ve Balık Kurumu bu mevzuda 120 milyon liraya baliğ olan yatırını programının bü
yük bir kısmını tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. 

1953 yılında açılmış olan Erzurum Et Kombinasından sonra 1955 yılında Ankara, 1956 yılın
da Konya ve Zeytinburnu kombinaları işletmeye açılmıştır. 

Bu suretle dört büyük et kombinasına ait tesis programı 1956 yılında tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan 1954 yılında işletmeye açılan Beşiktaş Soğuk Hava deposundan sonra Haydar
paşa Soğuk Hava deposu da kısa bir müddet önce ikmal elilmiştır. Bunlarlan ilki bilhassa deniz 
mahsullerinin, ikincisi ise et ve diğer bâzı yiyecek maddelerinin muhafazasında büyük faydalar 
sağlıyacak ve bu mevzudaki ihracat imkânlarımızı artıracak tesislerdir. Ayrıca 46 milyon lira 
sarfiyle yurdun muhtelif bölgelerinde 21 aded ve 27 milyon lira sarfiyle 34 aded küçük ve orta 
sınıf soğuk hava deposunun tesisine hızla devam olunmaktadır. Bunlardan Trabzon, Zonguldak, 
Samsun, Sinob, Marmara, Çanakkale, Çeşme depolan tamamlanmıştır. 

Kayseri, İskenderun, Ereğli (Karadeniz), Ayvalık, Burdur, Gelibolu, Giresun, Ordu, Rize, Mer
sin, Yozgad, Bodrum, Balıkesir ve Bursa depolarının inşasına hızla devam olunmaktadır. 

Bu tesisler dışında Trabzon Bahkyağı, Beyşehir Balık Unu, İstanbul Ağ İpliği Fabrikasiyle An-
î»r& tamirhaneleri için 2 milyon liralık bir program tetbü» koaulaıue olup bahis konusu te&s-
Jfevito Jkm*ü*6 aü$«tâe gaijs&aaJcfefdtjr. 
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Et ve Balık Kurumu bu hayırlı faaliyetiyle memleket dâhilinde hayvan ve deniz mahsullerinin, 

müstahsil mmtakalardan müstehlik merkezlere intikalini sağlayarak nâzım bir rol oynadığı gibi 
ayrıca ihracat mevzuunda da bir döviz kaynağı olarak çalışmaya bağlamıştır. 

Q) Münakale sahasına yapılan yatırımlar : 

1. Karayöüan : 

İktidarımız ig başına gelir gelmez, uzun yıllar ihmal edilmiş bulunan yol dâvası üzerinde bü
yük bir ehemmiyetle durmuş ve bû  mevzuda geniş gayretler sarf ederek lüzumlu bilcümle ted
birleri ittihaz eylemiştir. 

* Filhakika 1945 - 1950 yılları arasında geçen 6 yıl zarfında devlet bütçelerinden Karayollarına 
tefrik olunan tahsisatın yekûnu 135 milyon liradan ibaret iken 1951 - 1956 devresini teşkil eden 6 
yıl zarfında Karayollarına verilen tahsisat 1 milyar 363 milyon liraya yükseltilmek suretiyle 10 
misli artırılmıştır. 

Böylece, 1950 yılında memleketimizde, yaz - kış geçit veren yolların uzunluzu sadece 17 465 
kilometreden ibaret iken bu yıl 33 000 kilometreye, asfalt yollar ise 1 624 kilometreden 3 500 ki
lometreye yükselmiştir. 

Ayrıca, bakım altındaki yolların uzunluğu 1950 senesi başında 19 166 kilometre iken halen 
40 470 kilometreye çıkarılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1950 senesinden önce memleketimizde mevcut köprüler sadece 13 000 metre 
uzunluğunda 289 adedden ibaret idi. 

Buna mukabil, iktidara geldiğimiz günden beri üzerinde çalışılan köprü inşaatı 64 532 metreye 
ve köprü adedi ise 1 075 e yükselmiştir. Bunlardan 52 650 metre uzunluğunda 833 köprü ikmal 
edilerek hizmete açılmıştır. 11 882 metre uzunluğundaki 242 köprünün de inşasına hızla devam 
olunmaktadır. 

2. Liman, iskele ve barınak inşaatı: 

îş ve istihsal hacmmda memnuniyetle müşahede edilen artışa muvazi olarak, yüksek kapasiteli 
ve her türlü fennî vasıtalarla mücehhez liman tesisleri ile iskele ve barınakların inşası hususu da 
hükümetimizce ele alınmış bulunmaktadır. 

Filhakika 1940 yılından 1950 yılma kadar limanlar ve iskeleler inşaatı için sadece 41,5 milyon 
lira sarf edilmiş olmasına mukabil 1950 yılından itibaren programa alman inşaatların maliyeti, 16,5 
milyon dolarlık dış kredi de dâhil olmak üzere 650 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu yıl sonuna kadar yapılacak tediyeler de dâhil olmak üzere 1950 den bu yana bu maksatla 
yapılan fiilî sarfiyat yekûnu 240 milyon lirayı aşmaktadır. 

1950 senesinden beri yapılan bu yatırımlar neticesinde 3 milyon 200 bin ton kapasiteli Zon
guldak, 400 bin ton kapasiteli Trabzon, 1,5 milyon ton kömür, 300 bin ton muhtelif eşya ve 100 
bin metre mikâbı maden direği kapasitede Ereğli, 100 bin ton kapasiteli İnebolu limanları ile 
Amasra barınma limanının inşaatı ikmal edilmiş olduğu gibi, İskenderun limanı da ıslah edilerek 
kapasitesi 1 milyon 250 bin tona çıkarılmış bulunmaktadır. Bundan başka inşasına 1952 yılı so
nunda başlanmış olan Salıpazarı limanı da ikmal edilmiş olup, 300 metrelik rıhtımı, 16 bin metre
karelik depo sahasını ve muhtelif tesisleri ihtiva eden bu liman bu yıl sonunda hizmete girmiştir. 

Ayrıca inşasına başlanmış olan diğer limanların inşa faaliyeti de hızla devam etmektedir. 
Bu cümleden olarak 1957 de ikmal edilecek olan 150 bin ton kapasiteli Giresun limanı için 11 
milyon 500 bin lira, 1958 yılında ikmal olunacak 1 milyon 200 bin ton kapasiteli Haydarpaşa li-
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manı için 28 milyon 500 bin lira, 1958 yılmda ikmal edilecek 1 milyon ton kapasiteli izmir - Al-
sancak limanı için 42 milyon lira, 1958 yılında bitirilecek olan Tophane rıhtımı ve ambarlan için 
20 milyon lira, 1 milyon ton kapasiteli Samsun limanı için 71 milyon lira ve 1 milyon 200 bin 
ton kapasiteli Mersin limanı için 98 milyon lira sarf edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan 1950 den bu yana Pazar, Rize, Çayeli, Bulancak, Ordu, Akçakoca, Emirgân, 
Anadöluhisarı, Beykoz, Mudanya, Lapseki, Şarköy, Çanakkale, Marmaris, Finike, Alanya, Ana
mur ve Taşueu'nda ceman 18 iskelenin inşaatı ikmal edilmiş ve işletmeye açılmış bulunmaktadır. 
Ayrıca inşaları devanı etmekte olan 12 iskeleden Gentlik, Çardak, Fethiye ve Paşabahçe bu yıl 
sonunda ve Hopa, Fındıklı, Vakfıkebir, Ayancık, Ünye, Yalıköy, Kartal ve Sinanköy iskeleleri 
ise 1957 yılmda ikmal edilmiş olacaktır. 

Aynı veçhile inşaları devam etmekte olan Bodrum barınağı 1957 yılında ve birinci kısım 
inşaatı 1955 de bitirilmiş olan Kefken barınağı da 1960 yılında ikmal olunacaktır. 

İnşaları son senelerde bitirilerek hizmete girmiş olan bu limanlar ve tatbikine süratle devam 
edilmekte bulunan bahis mevzuu programın ikmali ile tahmil ve tahliye kapasitesi, 1950 yılında 
nazaran 3 misli bir artışla 12 milyon 750 bin tona çıkacağı gibi, evvelce pek iptidai şartlar altın
da ve yüksek masraflarla yapılmakta olan tahmil ve tahliye işlerinin daha az masrafla ve daha 
süratli bir şekilde ifası sağlanmış olacaktır. 

3, — Bava meydanları inşaatı ve havayolları: 

Havayollarının gün geçtikçe artan ehemmiyet ve inkişafını, dünya uçuş trafiğinin artmışa ol
masını nazarı dikkate alan Hükümetiniz, hava meydanlarımızın beynelmilel standartlara göre tevsi 
ve ıslahı veya yeniden inşaları mevzuunda da ehemmiyetle durmuştur. 

Filhakika muhtelif kanunlarla verilen 65 milyon liralık yetki 1954 maliTyılı sonuna kadar tama
men sarf edilmek suretiyle; 

a) 21,5 milyon liraya mal olan 2 700 metre pist uzunluğunda beynelmilel Yeşilköy meydanı, 

b) 26 milyon liraya mal olan 2 750 metre pist uzunluğunda Esenboğa Hava Meydanı, 

e) Beynelmilel Adana Hava meydanı.. 

d) Trabzon Hava Meydanı toprak tesviye direnaj işleri, 

e) îzmir, Afyon, Konya, Sivas, Erzurum, Elâzığ ve Diyarbakır müştemilât binaları inşaatı 
ve elektronik tesisler montajı, 

ikmal edilmiş olup Trabzon Hava meydanının kaplama işine devam edilmektedir. 

Ayrıca 6213 sayılı Kanunla verilen 45 milyon liralık ek tahsisatla yurt içi hava münakalesinde 
kullanılmak üzere Samsun, Van, Kars, Erzurum, İskenderun, Urfa, G&zianteb, İzmir, Antalya ve 
Ağrı'da meydanlar yapılması hususundaki projenin tatbikine geçen yıl başlanmıştır. 

Diğer taraf tan Havayolları İdaresinin emin ve her türlü ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ticari 
bir işletme hüviyetiyle çalışmasını temin maksadiyle hususi teşebbüsün iştirakiyle 60 milyon lira ser
mayeli Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kurularak 1 Mart 1956 tarihinden itibaren faaliyete 
geçirilmiş bulunmaktadır. 

Balkımızın gittikçe daha fazla alâka ve reğbetine mazhar olan Havayollanmızm faaliyetinde de 
büyük bir gelişme kaydedilmiş olup 1950 yılında taşman yolcu adedi 86 331 iken bu yıl sonuna ka
dar % 125 bir artışla 194 bine yükseleceği hesaplanmaktadır. 
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4. Demiryolları inşaatı ve bakımı: 

Hükümetiniz, demiryollarının inşasına ve meveudolanlarm bakımına büyük ehemmiyet atfederek 
bu mevzuda yarım milyar liranın fevkinde bir programın tatbikine geçmiş bulunmaktadır. 

Bu programın tatbiki cümlesinden olarak 1950 yılından bu yana 47,. kilometrelik Hasankale -
Horasan hattı 1 . I . 1951 tarihinde, 14 kilometrelik Ereğli - Çataldere - Armutçuk hattı 1 . X . 1953 
tarihinde, 85 kilometrelik Narlı - Gazianteb hattı 26 . X . 1953 tarihinde, 109 kilometrelik Genç -s 
Muş hattı 26 . X . 1955 tarihinde, 7 kilometreden ibaret bulunan Küçükçekmece - Soğuksu çift hattı 
1955 yılında ve 3 kilometre olan Çukurhisar çimento fabrikası iltisak hattı, 1956 yılında inşaatı biti
rilerek işletmeye açılmıştır. 

Diğer taraftan ceman 185 kilometre uzunluğunda olmak üzere, Horasan - Sarıkamış, Gazian-
.teb - Karkamış, İzmir - Halkapmar iltisak hatları ile Pendik - Gebze çift hattmm inşaatına hızla 
devam edilmekte ve ayrıca Muş - Tatvan hattı ile Van'dan komşu iran'a kadar uzatılacak olan 
hat üzerinde de çalışılmaktadır. 

Ayrıca 311 kilometrelik yeni demiryolu şebekesi üzerinde de ihzari etüdler yapılmaktadır. 

Mevcut Demiryolu Şebekesinin ıslahına ve veriminin artırılmasına ıııütaallik meseleler de 
ehemmiyetle ele alınmış ve bu maksatla 1950 den bu yana 501 milyon liralık bir yatırım projesi
nin tatbikine geçilmiş bulunmaktadır. 

Bu programın tatbikatı neticesinde 1950 den bu yana teknik ömürlerini dolduran 3525 metre 
tulünde köprü ile 557 kilometre uzunluğunda hat yenilenmiş, 343 kilometrelik hat takviye edilmiş 
ve 676 makas ile 779 yük vagonu imal edilerek hizmete tahsis olunmuştur. 

Bundan başka, yabancı memleketlerden mühim miktarda yük ve yolcu vagonu ile lokomotif
ler, motorlu ve elektrikli trenler ve motorlu tren römorkları mubayaa olunmak suretiyle işletme 
vasıtaları takviye edilmiştir. 

Diğer taraftan kömür tasarrufu maksadiyle başlanmış olan çalışmalar devam etmekte olup 
bu cümleden olmak üzere Sirkeci - Soğuksu hattının elektrifikasyonu ikmal edildiği gibi 114 lo
komotif tadil edilmek suretiyle ham petrolle çalışır vaziyete getirilmiştir, 

5, Demz Ticaret FüoĞimım İnkişafı s 

Gerek memleketimizin coğrafi durumunu g<*rek 1950 den bu yana artmakta olan dış ticaret hac
mini nazarı dikkate alan Hükümetiniz Deniz Ticaret Filomuzun ıslah ve inldgafı hususunda da 
büyük gayretler sarf etmekte bulunmuştur. 

Filhakika ithal ve ihraç mallarımız nakliyatının Türk gemileri ile yapılması suretiyle bir taraf
tan ehemmiyetli döviz tasarrufları oki© odüı&okte, diğer teaffca© döviz gülMerini& artmam sağia*-
a$aktette\ 

/ 



(Tablo : 1) 
İstihsal sektörleri itibariyle Türkiye millî geliri 

(Milyon T. L. olarak) 

Sektör ve toplamlar 

1. Ziraat 
a) Çiftçilik 
b) Ormancılık 
c) Balıkçılık 
2. Sanayi 
a) Madencilik 
b) İmalât 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 gelirleri (1'ila 9) 
11. Dış âlem geliri 
12. Safi "millî'hâsıla (Millî gelir) (İs
tihsal âmilleri fiyatlariyle) (10+1D 
13. Vasıtalı gelirler 
14. Safi millî hâsıla (Piyasa fiyatla
riyle) (12+13) 
15. Aşinmâ ve eskime 
16. Gayrisâfi millî hâsıla (Piyasa fi-
yatlariyle) (14+15) 

. 17. Gayrisâfi millî hâsıla (istihsal 
âmilleri fiyatlariyle) (12+15) 

1938 

775,0 
751,1 
. 18,8 

5,1 
204,4 
16,4 

182,2 
5,8 

76,7 
167,5 

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

170,1 
1.637,8 
- 3,7 

1.634,1 
230,4 

1.864,5 
88,5 

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 

1.953,0 10.067,0 

1.722,6 9.153,2 

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 

1950 

4.472,0 
4.371,1 

79,6 
21,3 

1.094,4 
108,5 
955,4 
30,5 

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

8.984,5 
— 20,3 

8.964,2 
1.014,2 

9.978,4 
405,9 

9.281,4 10.384,3 

8.298,1 9.370,1 

1951 

5.563.9 
5.448,2 

90,1 
25,6 

1.250.3 
142,0 

1.072,(3 
35,7 

380,7 
1.080,9 

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

10.717,6 
— • 23,8 

10.693,8 
1.116,4 

11.810,2 
460,6 

12.270,8 

11.154,4 

1952 

6.193,3 
6.037,9 

102,9 
52,5 

t.490,9 
174,9 

1.275,2 
40,8 

520,0 
• 1.317,4 

791,8 
243,3 
507,9 
310,5 

1.080,6 
12.455,7 

— 31,6 

12.424,1 
1.355,3 

13.779,4 
541,1 

14.320,5 

12.965,2 

1953 

7.234,7 
7.071,2 

113,7 
49,8 

1,839,7 
191,7 

1.601,8 
46,2 

692,8 
1.644,1 

863,1 
303,2 
540,1 
354,1 

1.255,0 
14.726,8 

— 30,4 

14.696,4 
1.522,6 

16.219,0 
602,0 

16.821,0 

15.298,4 
1938 - 1953 rakamlar katidir. 
( * ) İlk muvakkat rakamlar 
(**) İkinci muvakkat rakamlar 

•X 



(Tablo : II) 
İstihsal sektörleri itibariyle Türkiye millî geliri 

(Milyon T. L. olarak) 
(Muvakkat rakamlar) 

Sektör ve toplamlar 

L Ziraat 
a) Çiftçilik 
b) Ormancılık 
e) Balıkçılık 
2. Sanayi 

' a) Madencilik 
b) Elektrik, havagazı, su 
c) İmalât sanayii 
3. İnşaat sanayii 
4. Ticaret 
5. Ulaştırma 
6. Malî müesseseler 
7. Serbest meslekler ve hizmetler 
8. Mesken gelirleri 
9. Devlet hizmetleri 
10. Yurt içi gelirleri (1 ilâ 9) 
11. Dış âlem geliri 
12. Safî millî hâsıla (Millî gelir) (İs
tihsal âmilleri fiyatlariyle (10-f i l ) 
13. Vasıtalı vergiler 
14. Safi millî hâsıla (Piyasa fiyatla
riyle) (12+13) 
15. Aşınma ve eskime 
16. Gayrisâfî millî hâsıla (Piyasa ü -
yatkriyle) (14+15) 
17. . öayrisâfi millî hâsıla (İstihsal 
âmilleri fiyatlariyle) (12+15) 

1938 

4.085,3 
3.999,8 

65,8 
19,7 

684,9 
54,2 

7,6 
623,1 
366,5 
814,6 
285,6 
100,5 
267,2 
165,9 
584,7 

7.365,2 
— 16,7 

7.348,5 
759,6 

8.108,1 
259,9 

1948 

4.691,4 
4.582,0 

86,0 
23,4 

926,3 
78,2 
20,0 

828,1 
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 

8.368,0 10.067,0 

7.608,4 9.153,2 

(1948 fiyatlariyle) 
1949 

3.671,8 
3.576,1 

78,7 
17,0 

978,1 
96,5 
21,9 

859,7 
321,3 
796,4 
492,8 
144,1 
337,8 
246,1 
857,4 

7.845,8 
— 17,8 

7.828,0 
810,3 

1950 

4.551,2 
4.446,2 

83,8 
21,2 

1.014,1 
96,3 
23,6 

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

9.118,9 
— 20,6 

9.093,3 
914,8 

8.638,3 10.041,1 
337,3 358,9 

8.975,6 10.400,0 

8.165,3 9.457,2 

1951 

5.493,5 
5.377,3 

90,7 
25,5 

1.098,$ 
. 119,8 

26,4 
952,7 
473,0 

1.127,7 
532,9 
169,7 
423,1 
257,5 
943,1 

10.519,4 
— 23,8 

10.495,6 
1.091,6 

11.587,2 
401,1 

11.988,3 

10.896,7 

1952 

5.848,3 
5.721,8 

91,2 
35,3 

1.190,5 
142,2 
30,7 

1.017,6 
570,4 

1.203,6 
652,3 
195,3 
468,9 
278,4 

1.011,1 
11.418,8 
— 25,8 

11.393,0 
1.184,6 

12.577,6 
445,8 

13.023,4 

11.838,8 

1953 

6.403,4 
6.277,0 

90,7 
35,7 

1.311,1 
156,6 

36,6 
1.117,9 

791,0 
1.319,8 

696,5 
229,1 
483,0 
299,5 

1.159,8 
12.693,2 

— 28,7 

12.664,5 
1.317,3 

13.981,8 
484,9 

14.466,7 

13.149,4 

( • ) İlk muvakkat rakamlar 
(**) İkinci muvakkat rakamlar 
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Millî gelir hesaplarına girmeden evvel bu hususta salim bir fikre vâsıl olunabilmek için, hesap

ların bünyesi üzerinde bir nebze tevakkuf etmekte zaruret vardır. Filhakika memleketimizde bu 
hesaplar üzerinde ciddî çalışmalara ancak iktidarımız zamanında, yani 1951 yılında başlanmıştır. 
Halbuki bunların mütekâmil ve normal hatalı bir hale gelebilmesi için oldukça uzun bir müddetin 
geçmesi zaruridir. Usul bakımından kabul edilen yol Avrupa İktisadi îş Birliği İdaresinin tavsiye 
ve tamim ettiği bir metottur ki, 1952 tarihini taşımakta ve memleketimizde 1954 yılında tatbik 
mevkiine konulmuş olup bizim için ancak iki yıllık bir maziye malik bulunmaktadır. 

Böylece millî gelir hesapları üzerinde yapılan çalışmaların yeni olması, elde edilen rakamların 
muvakkat ve noksanlığı neticesini tevlideylemektedir. Muhtelif sektörlere ait istihsal rakamları 
tamamen elde edilmeden bulunan muvakkat rakamlar daima noksan olmakta ve bu malûmat elde 
edildikçe rakamlar büyümektedir. 

Nitekim bugün katî hesapları alınmış bulunan 1949 yılma ait gayrisâfi millî hâsıla rakamları 
şöyle bir seyir takibetmiştir: 

7 Mart 1952 tarihli birinci muvakkat rakamlara göre, cari fiyatlar üzerinden 1949 millî geliri 
8 101 milyon lira idi. 20 Kasım 1954 tarihinde ikinci muvakkat rakamlara göre bu miktar 8 811 

milyona çıkmış ve 10 Kasım 1955 tarihinde de 9 281 milyon lira olarak katîleşmiştir ki, bu son 
rakam ilk muvakkat rakamlara göre % 15 civarında bir fazlalık ifade eder. 

Diğer yıllara ait gayrisâfi millî hâsıla rakamları da bu seyri takibetmiştir, ve etmektedir. 

1955 yılma ait elimizde bulunan rakamlar birinci muvakkat rakamlardır. Salim bir neticeye va
rabilmek için, 

Ya bunları 1949 yılma ait birinci muvakkat rakamlarla mukayese etmek veyahut da 1955 ra
kamlarını da bir tezyide tâbi tutarak 1949 yılma ait katî rakamlarla mukayese' etmek gerektir. 

Birinci halde yapılacak mukayese şu neticeyi vermektedir. 

1949 yılından bu yana cari fiyatlara göre gayrisâfi millî hâsıla 8 101 milyondan 20 559,4 mil» 
yon»a çıkmıştır. Artış % 153,8 nispetinde 12 458 milyondur. Ba^ba bir tâbirle 1949 da 100 olan mil
lî geliriım'z 1955 yılında 253,8 seviyesine vâsıl olmuştur. 

Aynı mukayese safbit fiyatlara göre yapıldığı takdirde de 1949 yılının İlk muvakkat rakamı 
olan 7 430 milyon liraya karşılık 1955 yılının ilk muvakkat rakamı, 6 919,9 milyon fazlasiyle 
14 349,9 milyondur. Endeks 949 da 100 telâkki edildiği takdirde 193 e vâsıl olmuş demektir. 

İkinci hale göre yani 1955 muvakkat rafkamlarmı 1949 da alman neticelere göre tashih sureliy
le mukayese yapıldığı takdirde ise, 1949 yılının 9 281,4 milyon lira olan millî gelirini 1955 yılının 
tashih neticesinde bulunacak olan 23 643,3 milyonu ile karşılaştırmak gerekir ki bu takdirde de 
endeks carî fiyatlara göre 100 e karşılık 257,7 olarak bulunur. 

Sabit fiyatlara göre ise bu endeks 183,8 dir. Bu 'arada 1955 rakamlarının ikinci kurak yıla ait 
•- nispeten düşük rakamlar olduğunu da nazardan uzak tutmamak lâzımgelir. 

H«r halükârda ve ne şekilde hesabedilirse edilsin millî gelir hesaplarımızın noksanlığına ve he
nüz mükemmel bir hale gelememiş olmasına rağmen memleketimiz millî gelirinin iktidarımızın 
5 - 6 senelik kısa bir çalışma devresinde en az bir misli arttığı neticesine varmamak mümkün ola
maz. Halbu!ki esfki iktidar zamanında 1938 - 1948 seneleri arasında geçen 10 yıllık devre zarfında 
millî gelirdeki 'artış sadece 1 699 milyondu. Ve 10 yıla şâmil artış nispeti dfe ancak % 20,9 dan 
ibaret idi ki, nüfus başına isaibet eden millî gelirde hemen hemen hiçbir tezayüt mevcut değildi. 
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1. Zirai istihsal sahasındaki İnkişaf A, 

İktidara geldiğimiz tarihten beri hükümetlerinizin almaya başladığı tedbirler sayesinde zirai is
tihsalde çok mühim gelişmeler sağlandığı maiûmdur. 

Filhakika 1950 senesinden itibaren çiftçimizin traktör ve sair modern ziraat makineleriyle teç
hizi ve bilhassa küçük çiftçinin kara sapandan ve kağnıdan kurtarılması suretiyle ancak uzun sene
lere bağlı bulunan bir tekâmülün çok kısa bir âa^re zarfında tahakkuk ettirilmiş olması zirai istih
salin gelişmesinde başlıbaşma bir muvaffakiyet unsuru olmuştur. Bunun yanında, iyi vasıflı to
humluk tevziatı çok büyük ölçüde geliştirilmiş; teknik ziraat bilgileri ve suni gübre kullanılması 
tamim edilmiş; zirai kredi 1950 seviyesine nazaran beş misli artırılmış, sulama tesisleri kurulmuş, ve 
taşkın ve sellerden koruma tedbirleri alınmış, istihsal mıntakaları her mevsimde geçit veren yol
larla istihlâk merkezlerine bağlanmış ve nihayet takibedilen istihsali teşvik edici fiyat politika-
siyle çiftçimizin emeğinin karşılığı verilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika zirai ekiliş sahaları, 1946 - 1950 seneleri arasında vasati olarak 8 874.500 hektar 
iken bütün bu tedbirler netiesinde 1950 yılından itibaren muntazam ve devamlı bir artış kayde
derek 1956 yılında 14 152 800 hektara ulaşmış ve memleketimizin zirai istihsal kapasitesi bir 
misli artırılmıştır. Nitekim hava şartları bakımından elverişsiz bir mahsul yılı olan 1956 senesi hâ
sılasının eski iktidar zamanındaki bütün rekoltelerden ve en müsait mahsulün ekle edildiği 1953 
yılı hasılasından bile kıymet itibariyle fazla olması bu hakikati sarahaten ortaya koymaktadır. 

Zirai istihsalimizde vâki bu mesut inkişafı aşağıdaki tabloda açıkça görmek mümkündür : 



Tarla mahsullerinin ekiliş sahası istihsal ve randımanları 

Yıllar 

1934/38 
1946/50 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (1) 

Hubu
bat 

6 338,8 
7 735,0 
8 244,2 
8 807,4 
9 868,0 

11 077,2 
11 271,3 
12 078,9 
12 374,5 

Bklien saha (1 000 hektar) 

Bakli
yat 

415,2 
396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 
499,9 
507,3 

Pamuk 

249,3 
300,9 
448,5 
641,8 
575,0 
604,7 
581,8 
625,0 
635,— 

Diğer (•) 
sınai bit

l i ler 

338,0 
442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
551,4 
601,6 
636 — 

Yekûn 

7 341,3 
8 874,5 
9 584,4 

10 316,0 
11461,7 
12 687,6 
12 865,0 
13 805,4 
14152,8 

Hububat 

6 802,3 
7 069,5 
7 763,9 

10 679,0 
12 242,0 
14 343,9 
9 624,2 

12 433,4 
12 063,8 

îstil 

Bakli
yat 

324,9 
330,— 
381,7 
411,0 
478,1 
501,5 
419,2 
465,4 
496,7 

Lsal (1 000 ton) 

Pamuk 

54,6 
78,3 

118,0 
150,0 
165,0 
139,0 
142,0 
157,0 
168,0 

Diğer (*) 
sınai bit

kiler 

961,5 
1640,7 
2 022,9 
2 746 4 
2 717,7 
2 985,3 
2 928,9 
3 563,9 
3 878,0 

Yekûn 

8 143 
9 118 

10 286 
13 986 
15 602 
17 969 
13 114 
16 619 
16 606 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere zirai istihsal sahasında vâki gelişmeler, pamuk, pancar v 
mından bilhassa kayda şayan bulunmaktadır. Bunun zirai gelir üzerindeki müspet tesirini tebarüz ettir 
ve hububatın kıymetleri arasındaki fark dolayısiyle pamuk istihsalinde sağlanan 90 bin tonluk artışın 
bin tonluk buğday istihsal artışına tekabül ettiğine işaret edelim. 

Ancak 1956 yılında hava şartlarının müsait gitmemesi sebebiyle hububat mahsunı maalesef beklenilen 
nunla beraber istihsal kapasitemiz bakımından elverişsiz addolunan bu yıl hububat mahsulü dahi 1946 
satisine nazaran % 82 nispetinde fazla bulunmaktadır. Aynı mukayese eski iktidar zamanında en berek 
1948 yılı ile yapılacak olursa, mezkûr yılda 4 milyon 867 bin ton buğday istihsaline mukabil 1956 yılın 
buğday istihsal edildiği görülecektir. 

Bunun hemen akabinde eski iktidar zamanında elverişsiz bir mahsul yılı olan 1949 senesi neticeleri 
takdirde, o yıl 2 milyon 516 bin 500 ton buğday istihsal edildiği ve 1956 da idrak olunan 6 500 000 ton 
olduğu müşahede edilmektedir. 

(1) Muvakkat rakamdır. 
(*) Yer fiştim, soya, aspir, kolza, ay çiçeği bu rakama dâhÜ değildir. 



Buna mukabil şeker fabrikalarının tesisiyle pancar ekiliş. sahası ve istihsal miktarları 1954 
yılma nazaran % 66 nispetini bulan bir inkişaf kaydetmiştir, önümüzdeki yıllarda bu nispetin da
ha da yükselmesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan pamuk ekiliş sahası 1946 - 1950 seneleri arasında vasati olarak 300 bin hektar 
iken 1956 da 635 bin hektara; pamuk istihsali 1950 yılında 78 bin ton iken 1956 da 168 bin ton ve hek
tar başına randıman da 260 Kg. dan 265 Kg. a yükselmiştir. Bu inkişaf endeks rakamlariyle ifade edile
cek olursa, 1946-1950 vasatisi 100 itibar edildiği takdirde, 1956 ekiliş sahasının 211,6 ya, pamuk istih
salinin de 214,5 e yükseldiği görülür. Bu rakamlar şimdiye kadar memleketimizde elde edilen netice
lere nazaran bir rekor teşkil etmektedir. 

Aynı neticeler tütün, üzüm, incir ve fındık için de söylenebilir. 

Bu suretle hava şartlarındaki gayrimüsait durumun hububat istihsalinde tevlidettiği gerileme, 
diğer mahsullerdeki artışla telâfi edilmiş olmaktadır. 

Diğer taraftan ormanlarımızın daha rantabl bir şekilde işletilmesi orman artıklarını kıymetlen
dirmek için gerekli çalışmalar ve orman yollarının inşası için sarf edilen gayretler neticesinde orman 
mahsulleri istihsali devamlı surette artmıştır. Bu inkişafın seyrini aşağıdaki tablodan takibeylemek 
mümkündür. 

Orman mahsulleri İstihsali 

Sınai Yakacak 
Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

M8 

703 000 
855 000 

1 053 000 
1 027 000 
1 322 000 
1 276 000 

T. L. 

31 563 000 
43 039 000 
70 354 000 
.76 653 000 
100 416 000 
108 689 000 

M3 

3 680 000 
3 255 000 
3 757 000 
3 922 000 
4 091 000 
3 873 000 

T. L. 

69 547 000 
59 890 000 
69 886 000 
77 265 000 
87 144 000 
83 264 000 

2. Sanayi: 

Millî gelir hesaplarına nazaran sanayi sahasındaki istihsal artışları diğer sektörlerden daiha hızlı 
ibir tempo ile Yukubulmaktadır. 

Filhakika 1948 istihsal âmilleri fiyatlariyle tertiplenen Türkiye millî gelir endefcame nazaran 
sanayi, sektörü ile bunun tâli gruplarının inki§afı şöyle bir seyir takübetmektedir : 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Madencilik 

100 
123,4 
123,1 
153,2 
181,8 
200,3 
182,2 
204,9 

îmalât 
sanayii 

100 
103,8 
108 
115,— 
122,9 
1/35 — 
143,4 
155,6 

Elektrik 
H. Gazı, Su 

100 
109,5 
118 
132,— 
153,5 
183,— 
217,5 
227,5 

Umumi sana
yi endeksi 

100 
105,6 
109,5 
118,6 
128,5 
141,5 
148,3 
161,3 

Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1948 yüı 100 itibar edilerek sabit fiyatlarına nazaran 
tertiplenmiş bulunan millî gelir endeksine göre, sanayi sektöründe devamlı bir gelişime vuskulbulmuş 



ye 1965 yılının umumi va&aJtaJsi 161,8 e yükselmiştir. Aynı devre zarfında gayrisâfi millî hâsıla en
deksinin 142,6 ya ulaştığı göz önünde tutulursa sanayideki gelişmenin bilhassa son yıllarda umumi 
inkişaf temposundan dahıa hızlı cereyan ettiği anlaşılmaktadır. 

Gerekçenin alâkalı bahislerinde arz ve izah olunduğu veçhile hali inşada bulunan sanayi te
sisleri ezcümle mensucat, çimento, boru ve azot sanayiindeki yeni tesisler ve Karabük tevsii en 
yakın bir tarihte ikmal olunduğu zaman sanayi sektöründeki inkişaf % 100 nispetini aşacaktır. 

Aynı devre zarfında sınai istihsal muvakkat endeksleri aşağıdaki seyri takibetmiştir. 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

ladenler 

100 
115,1 
122 
127,2 
145,3 
174,1 
152,9 
169,4 

imalât sanayii 

100 
112,2 
112,6 
109,5 
128,8 
135,3 
154,7 
172,3 

Gıda sanayii 

100 
114,4 
119,9 
124,8 
128,9 
148,4 
161,3 
104,5 

Genel en 

100 
118,5 
114,7 
118,4 
133,1 
148,8 
157,1 
178,9 

IH — PAEA VE KREDİ POLİTİKASI 

A — Emisyon durumu : 

Zirai ve sınai istihsal sektörlerinde yukarda izahına çalıştığımız inkişafların tedavüldeki para 
hacmi üzerinde müspet tesirler yapmış olduğu ve hattâ para hacmmdaki genişleme ile bu inkişafın 
kolaylaştırılmış olduğu aşikârdır. Başka bir ifade ile iktidarımız zamanında takibolunan para 
politikası ile para hacmim, istihsal sektörlerindeki inkişafa uygun bir şekilde geliştirerek, is
tihsaldeki inkişafı önlememek gayesi istihdaf olunmuştur. f 

Binnetice emisyon miktarında vâki tahavvüller, memleketimizin iş ve istihsal hacmmda mem
nuniyetle müşâhade olunan inkişafa muvazi bir seyir takibetmiştir. 

Filhakika, gayrisâfi millî hâsıla miktarı 1949 senesinde 9 milyar 281,4 milyon lira iken 1955 
senesinde ilk muvakkat rakamlara göre % 121,5 nispetinde bir artışla 20 milyar 559,4 milyon 
liraya ve tashih edilmiş rakamlara göre % 157,7 nispetinde bir artışla 23 milyar 643,3 milyon 
liraya baliğ olmuştur. . 

Buna mukabil 1949 senesi sonunda 893,1 milyon lira olan emisyon hacmi, 1955 yılı sonun
da % 124,8 nispetinde bir artışla 2 milyar 8 milyon liraya yükselmiştir. 

Emisyon miktarında müşahede edilen artış nispeti, gayrisâfi millî hâsılada vâki artış nispeti ile 
tamamen ahenktar bulunmaktadır 

B — Banka kredileri : 

Memleketimizin uzun yıllar boyunca âtıl bırakılmış istihsal kaynaklarının harekete geçirilip iş
letmeye açılmasını iktisadi politikasının ana prensibi olarak kabul etmiş olan Hükümetleriniz istih
sal sektörlerin lüzumlu kredilerle teçhizi mevzuunu da lâyık olduğu ehemmiyetle ele almış ve bu mak
satla daha ilk günden itibaren sermaye terakümünü ve bankalara vâki tevdiyatı yükseltecek bir politika 
takibetmiş bulunmaktadır. 

Banka kredilerinin yıllık seyrini gösteren aşağıdaki tabloda, bunların muhtelif sektörlerdeki 
inkişafım müşahede eylemek kabildir. 



- 3 0 -
Mukayeseli kredi durumu 

Tarihi 

31/12/1949 
3ü/ b/1950 
31/12/1950 
30/ Ö/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/ 6/1956 

Ticari krediler 

915 234 300 
1 134 834 895 
1 089 4^9 601 
1 285 178 737 
1 383 490 598 
1 700 779 235 
1 740 085 266 
2 017 543_ 661 
2 408 275^ 114 
2 845 545 408 
2 899 767 989 
3 457 147 137 
3 662 818^883 
4 148 020 121 . 

Zirai krediler 

337 552 049 
350 554 304 
412 781959 
512 931 416 
646 657 993 
895 196 210 

1 067 665 121 
1 169 833 540 
1 214 719 046 
1 326 881 370 
1 500 385 876 
1 503 867 968 
1 558 925 093 
1 630 454 752 

îpotek mukabili 
krediler 

77 769 454 
78 427 069 
86 250 378 
100 309 306 
136 964 998 
156 723 *411 
205 915 828 
216 009 458 
269 983 911 
286 504 861 
338 160 657 
355 122 370 -
438 680 461 
438 347 162 

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 

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 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere banka kredilerinin umumi yekûnu 1950 takvim 
yılı başında 1 milyar 331 milyon liradan ibaret iken 30 . VI . 1956 tarihinde 6 milyar 370 milyon 
liraya yükselmiştir. 

Banka kredilerinde kaydedilen bu umumi gelişme içinde bilhassa zirai ve sanai kredi hacmında 
vukua gelen inkişafı burada belirtmek yerinde olur. 

Filhakika eski iktidar zamanında ziraatimiz kuraklığın baskısı altında imiş gibi kredisizlik 
yüzünden atalet ve inkişafsızlığa mahkûm kılınmıştı. 1950 Mayısında 324 milyon lira olan zirai 
kredilerin yekûnu ancak iktidarımızın isabetli* görüş ve takdirleri neticesindedir ki 30 . V I . 1956 
da 1 milyar 630 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Sanayie gelince, ahiren yapılan bir ankette tesbidedildiğine göre ticari krediler yekûnu olan 
4 milyar 148 milyon liranın 1 milyar 700 milyon liralık kısmını sanayide kullanılan krediler teşkil 
etmektedir. Sadece bu rakam, 1949 yılı sonundaki ticari krediler hacmmdan % 85 nispetinde 
fazla bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Amortisman ve Kredi Sandığının 1953 senesinden beri İktisadi Devlet Teşek
küllerine açtığı kredilerin yekûnu 450 milyon- liraya yükselmektedir. 

Ayrıca, sınai kredi sahasında başlı başına bir varlık olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından hususi müteşebbislerin sanayi sahasındaki sermaye yatırımlarını teşvik etmek üzere 
31 . VIII . 1956 tarihine kadar 334 müteşebbise açtığı 153,9 milyon liralık krediler de nazarı iti
bara alındığı takdirde sanayi sektörüne açılmış bulunan kredilerin ceman 2 milyar 500 milyon 
liraya yaklaştığı görülmektedir. 

Bu mevzııdaki, izahatımıza nihayet vermeden önce burada şunu da kaydetmek yerinde olur 
ki, Hükümetinizce banka kredileri teşvik edilirken bu kredilerin zararlı şekilde kullanılmasın
dan doğacak mahzurların önlenmesi hususu da ihtimal edilmemiştir. 

Filhakika, banka kredilerinin bir taraftan spekülatif maksatlarla gayrimüsmir sahalara tev
cih edilmesine mâni olmak ve mümkün olduğu kadar selektif bir kredi politikası tatbik etmek 
diğer taraftan memleketin iş ve istihsal hacmmm icap ve zaruretleri göz önünde tutularak banka 
kredilerinin sektörler, mevzular ve neviler itibariyle ayarlamak maksadiyle «Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi» kurularak faaliyete geçmiş ve zamanında alınan isabetli kararların müspet 
neticeleri elde edilmeğe başlanmış bulunmaktadır. 
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, ' IV — tKTÎSADÎ MÜŞİRELER 

A — Mevduat haomı : • 

Evvelki kısımlarda tebarüz ettirildiği gibi iktisadi kalkınma mevzuunda sarf edilen büyük 
gayretlerin tabiî bir neticesi olarak millî gelir hızla inkişaf etmiş ve aynı zamanda fert başına 
düşen vasati gelir yükselmiş bulunmaktadır. Bu inkişafa muvazi olarak yapılan tasarruflar her 
sene süratle artmak suretiyle bankalardaki mevduat miktarı da bugünkü seviyesine ulaşmıştır. 

Aşağıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1949 senesi sonunda 989 milyon liradan 
ibaret olan mevduat hacmi % 341 bir artışla 1956 Haziran ayı sonunda 4 milyar' 361,8 milyon 
liraya yükselmiştir. . 

Mukayeseli mevduat durumu 

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

Tarih ' 

.12 

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

.1949 

.1950 

.1950 

.1951 

.1951 

.1952 

.1952 

.1953 

.1953 * 

.1954 
,1954 
.1955 
,1955 
= 1956 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

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 
151 489 453 
296 181 013 
410 407 664 
583 928 537 
712 801 156 
949 647 057 

Diğer mevduat 

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

1 035 603 022 
1 375 607 073 
1 446 703 983 
1 808 049 993 
1 777 512 300 
1 954 668 865 
2 015 757 771 
2 273 818 232 
2 412 179 524 

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 

Gerek kredi, gerek mevduat arkamları tahlil ve tetkik olunduğu takdirde, 31 . 12 . 1949 tarihi ile 
30 . 6 . 1956 tarihi arasında kredi hacmmda vâki % 378,6 artış nispetinin aynı tarihler arasında 
mevduat miktarındaki % 341 artış nispeti ile olan ahenkli alâkası kolayca anlaşılmaktadır. 

B Fiyat hareketleri . 

Türkiye ve bellibaşlı memleketlerdeki toptan . eşya fiyat endeksleriyle geçinme endeksleri 
aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 

Bu tabloların tetkikıaden de anlaşılacağı üzere, 1950 den bu yana dünyanın iktisadi ve 
siyasi şartlarındaki gayrîmüsait durumlara rağmen, memleketimizdeki fiyat hareketleri, di
ğer birçok memleketlere nazaran daha müstekar bir seyir takibetmiştir. 

Filhakika; Türkiye'nin bu devre zarfında toptan eşya ve geçinme endekslerinde müşahade 
edilen yükselme, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı - Almanya dışında kalan memleketler
den çok daha mutedil cereyan etmiştir .Nitekim 1948 e nazaran, Avusturya ve Yunanistan'da 
geçinme endeksi birer misli, toptan eşya fiyatları bir, bir buçuk misli Brezilya'da, İsrail'de 
gerek toptan eşya gerek geçinme endeksleri ikişer misli artış kaydetmiştir. Buna mukabil İn
giltere, Fransa ve Holând&'de toıptoa eşya fi^tlarmdaki artış % 40 « 50, geçinme endeksle-
imdeki mteş *$ 4D - fO tör. 
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Memleketimizde ise aynı devre zarfında 1956 ya kadar toptan eşya fiyatlarında artış <?& 27 

ve geçinme endeksinde artıe% *% 38 den ibaret olmuş, 1956 da bu nispetler en çok % 54 ve 
ve % 56 ya kadar yükselmiştir. • 

Bu vaziyet, Türkiye'de fiyat hareketlerinin müstekar ekonomilerdekine muvazi bir seyir ta-
kibetmiş olduğunu göstermektedir. 

Bu neticeyi kıymetlendirirken bu devre içinde büyük kalkınma hareketlerine girişilerek 
bunlardan mühim bir kısmının ikmal safhasma getirilmiş olduğunu ve millî gelirde bir mis
line yakın bir artma temin edilmiş bulunduğunu da ayrıca göz önünde tutmak icabeder. 

Diğer taraftan; istatistiklere göre, memleketimizde 1955 e nazaran 1966 da fiyat artış 
temposunun süratlendiği müşahede edilmiş ise de Büyük Millet Meclisinin isabetli görüş, ve 
takdiri neticesinde kabul edilmiş olan Millî Korunma Kanunu ile alman . tedbirler neticesin» 
de kısa zamanda bu temayülün önlenmesi ve ayrıca toptan eşya fiyatlarında tenezzül vuku-
bulması bu artışın tamamen gayriiktisadi faktörlerden ileri geldiğini göstermiş, Temmuz ayın* 
dan itibaren fiyatlarda devamlı bir düşKiş kaydedilmiştir. 

Bu mevzuda son olarak şu hususu belirtmekte faide mülâhaza edilmektedir. Toptan eşya 
ve geçinme endeksleri memleketimizde bâzı neşir organları tarafından 1938 esasına göre ve
rilmektedir. Bütün dünya istatistiklerinde 1938 fiyatlan bugün tamamen terk edilmiş bulun-» 
maktadır. 

Ezcümle Birleşmiş Mîlletler istatMiHerinde baz olarak 1953 fiyatları alınmıştır. 1950 den bu ya
na olan seyri takibedebilmek üzere, aşağıda bu defa 1950 esasına göre tanzim edilen tablo, memle
ketimizde toptan eşya fiyatlan ve geçinme endekslerindeM artışın % 30 civarında olduğunu göster
mektedir. 

Toptan eşya endeksi 
(1938=100) (1950=100) 

1950 452 100 
1951 482 107 
1952 486 108 
1953 497 110 
1954 549 121 
1955 590 130 

Ankara geçinme endeksi İstanbul geçinme endeksi 
(1988=100) (1950s=100) (1938=100) (195O=*d00) 

340 100 361 100 
336 99 354 98 
353 104 v 376 104 
370 109 389 108 
402 118 426 118 
454 433 454 125 



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

Amerika 
Yıllar ve »yfetr 

vasatisi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 Ocak 

Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 

Türkiye 
d) 

97 
. 103 

104 
107 
118 
127 
140 
144 
146 
1Ö4 
153 
154 
146 
140 
139 

Birleşik 
Devletleri 

99 
109 
106 
105 
105 
106 
107 
107 
107 
108 
109 
109 

Bat ı -
Almanya. 

94 
111 
114 

m 
109 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 

Avustur
ya 

169 
226 
252 
238 
250 
257 
252 
257 
260 
257 
260 
262 
264 

BrezBya 

125 
149 
164 
189 
245 
277 
291 
302 
304 
309 
319 

Fransa 

120 
154 
162 
154 
151 
151 
154 
158 
155 
157 
158 
157 
155 

HoîÂnda 

116 
143 
139 
133 
135 
136 
137 
139 
139 
141 
139 

İngiltere 

119 
145 
149 
149 
151 
155 

İram 

79 
89 
93 

112 
133 

-129 
136 
136 
136 
138 
139 
139 

(1) Aylık istatistik bifttmi No. 29 Mehaz: Birleşmiş Mflletier ay 
(KonjonJdür Dairesi rakandart) 

(2) 1950=100 
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V - TEDİYE MUVAZENESİ POLİTİKASI 

Bir memleketin, muayyen bir devre zarfında, diğer memleketlerle yapmış olduğu iktisadi mua
melelerin sistematilk ıbir şekilde kaydının ifadesi olan; (bu itilbarla memleketin diğer memleketlerle 
olan iktisadi münasebetlerinin şümul ve mahiyeti ha'kkında mücmel malûmatı ihtiva eden tediye 
muvazenesi hesaplarının arz ettiği ehemmiyet aşikârdır. 

Memleketimizi'n 1.VII.1955 - 30.VI.1956 devresine ait tediye muvazenesi »hesaplan bir talblo ha
linde aşağıya dereedilmiştir. 

l.Vn.1955 - 30.VI.1956 devreöHediye muvazenesi (000 T. L.) 

Gelir Gider 

I - Cari muameleler : 
1. Dış ticaret 
İhracat (Fob) 
İthalât (Cif) 
Türk gemileri ve sigorta şirketleri tarafından yapı

lan nakliyat ve sigorta 

2. Gtörünmiyen kalemler : 
Dış seyahatler 
Navlun ve sîgorta 
Diğer sigortalar 
Yatırıtm gelirleri 
Debîo'kaj mufca'bili ihracat 
Devlet muameleleri 
Hizmet ve komüsyori 

- Muhtelif 

3. Bnfranstrüktür ve off - shore muameleleri : 
II - Sermaye hareketleri : 
1. Devlet borcu taksitleri : 
Resülmal 
Faiz 

2. Hususi sermaye hareketleri : 
Çeşitli özel sermaye ıharee'ktleri 
Kredili ithalât (net) 
Ktsa vadeli ticari'krediler (saet azalış) 

3. Hiibe, yardım ve uzun vadeli krediler : 
1. B. R. D. kredileri 
1. C. A. kredileri 

1 275 465 

— 57 000 

1 218 465 

-

945 627 

7 584 
28 172 

247 
251 
— 

13 017 
Î2 823 
6 143 

78 237 
118 842 

9 637 
164 643 

— 

174 280 

3fr 159 
232 641 

1 218 465 

28 552 
13 742 
2 203 

4 
38 500 
21 362 
12 213 
18 847 

136 423 

130 169 
21 097 

151 266 

4 496 
— 

23 947 

28 443 

— 
— 

268 800 
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Gelir Gider 

4. Kısa vadeli resmî sermaye hareketleri : 
Banker kredileri 90 271 — 
Ticaret ve tediye anlaşmaları kredi marjı — 95 934 

90 271 % 934 
III - Net hata ve noksan : _. 46 526 

Umumi yekûn 1 676 057 1 676 057 

Bu tablonun ve içinde yer almış olan hesapların hakiki mâna ve mahiyetlerinin izahına 
geçmeden önce kısa bir tahlilini yapmak, hesapların tertip tarzı, muhtevası ve geçen devreden 
bu devreye mâruz kaldıkları tahavvulleri görmek bakımından faydalı olacaktır. 

Tetkikinden de anlaşılacağı veçhile tablo, memleketimizin diğer memleketlerle olan mal ve hizmet 
muamelelerinden mütevellit gelir ve giderlerini gösteren cari muamemeler kısmı ile kredili "ithalât, 
dış tediyeler, temin edilen dış yardım ve krediler gibi başlıca kapital hareketlerini ihtiva eden 
sermaye hareketleri kısmından ve bir de muvazene rakamı olan net hata ve noksan kaleminden 
terekkübetmektedir. 

Cari muameleler kısmı : Dış ticaret, görüıınıiyen kalemler, enfranstrüktür ve of t - shore 
muamelelerinden müteşekkildir. 

Müşahade buyuralacağı veçhile, ithalât ve ihracatımızı kavrıyan dış ticaret hacmi bu dev
rede 2 milyar 164 milyon liraya baliğ olmakta, dış ticaret açığı bir evvelki devreye nazaran % 36 
nokşaniyle 427 milyon liradan 273 milyon liraya düşmüş bulunmaktadır. Bu düşüş aşağıda da 
işaret edileceği veçhile ithalâttaki azalmadan ileri gelmektedir. Ancak hemen ilâve edelim ki; it
halâtta görülen bu azalma, iktisadi kalkınmamızın bugün ulaştığı merhalede, evvelce dışar
dan temin edilen birçok ihtiyaç maddelerisin mühim bir kısmının dahilî istihsal ile karşılan
masının imkân dâhiline girmiş olmasının bir neticesidir. Nitekim ithalâtın azalması «sebebiyle 
dış ticaret hacmında vukubulan daralmaya mukabil İç ticaret hacmi büyük ölçüde gelişmiştir. 

İhracatımız geçen devreye nazaran hem kıymet, hem de miktar itibariyle artış kaydetmiştir. 
Bu artışın kıymet olarak tutarı 38,8 milyon lira, miktar olarak ise 237,455 tondur. Artış bilhassa 
tütün, maden, arpa, canlı (hayvan ve balık ihracatında göze çarpmaktadır. Para sahası itibarile 
ise Dolar sahasına olan ihracatımızda % 14 nispetinde bir tezayüt görülmektedir. 

ithalâtımızın geçen devreye nazaran hem kıymetinde, hem de miktarında bir azalma olmuştur. 
Bu azalmanın kıymet olarak tutan 115,4 milyon lira, miktarı 505 099 tondur. Azalma bilhassa 
mensucat ve iplik ile diğer istihlâk maddelerinde ve ikmal edilmek üzere bulunan veya tamam
lanmış olan yatırımlar ile ilgili malzemelerde kendini göstermektedir. Bu devrede de ithalâtımızın 
siklet merkezini istihsal ve yatırım malzemeleri teşkil etmektedir. Para sahası itibariyle EPU mem
leketlerinden olan ithalâtımız, EPU ve dolar sahası dışındaki diğer memleketler aleyhine % 
15 nispetinde bir artış göstermektedir. 

Dış ticaretin haricinde kalan görünmiyen kalemlerle, enfranstrüktür ve off - s'hore muamele
lerinden mürekkep diğer cari muameleler hacmi geçen devreye nazaran 287 milyon liradan $32 mi-
yon liraya yükselmiş, geçen devrede 30 milyon lira civarında olan gelir fazlası % 100 bir artışla 
61 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu artış, başta enfranstrüktür ve off - shore gelirleri olmak üzere 
turizm gelirlerimin ve kısmen de navlun gelirlerinin artması neticesinde tahassul etmiştir. Filhaki
ka enfranstrüktür ve off - shore gelirlerî bir evvelki devreye nazaran % 63, turizm gelirleri % 20 
bir tezayüt ^göstermektedir. Şunu da belirtmek yeıftnde olur ki, ithalâtta şimdiye kadar Türk gemi-

• - v . ~ ~ _ ***"* 
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lerîyle yapılan nakliyat ve Türk sigorta şirketlerinin muameleleri, ithalât kıymetlerinin % 2 sini 
geçmezken bu devrede bu nispet % 4,5 a yükselmiştir. 

Seraıaye hareketleri kısmının başında Devlet borcu ödemeleri yer almaktadır. Yıllarca evvel gi-
inilmiş olan Devlet borçlarının 'bu devrede ödenen taksit ve faizleri 1949 -1960 devresine nazaran 
% 173, geçen devreye nazaran % 62 fazlasiyle 151 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Kredili ithalâtımız bu devrede de geçen devredeki seviyesini nıuhafaaz etmiş ve bunun sıklet 
merkezîni filolar, barajlar, limanlar, deniz nakil vasıtaları Hermes ve diğer kredilere müsteniden 
yapılan ithalât teşkil etmiştir. 

Evvelki devrelerde temin edilen kısa vadeli dış ticari krediler dolaynsiyle tahassul eden borçla
rımız için, mevcut anlaşmalar çerçevesi dâhilinde, ödemelerimÜz devam etmiş ve bu devrede 24 mil
yon lira civarında net bir tediye yapılmıştır. 

Bu devrede, eskilerine inzımamen Dünya Bankası kredilerinden 36,1 milyon liralık bir miktar 
daha kullanılmış, Amerikan yardımlarından fiilen kullanılan kısım geçen devreye nazaran % 42 
fazlasiyle 232,6 milyon liraya baliğ olmuştur-. 

Merjkez Bankasının dış memleketlerdeki muhabirlerinden yeniden temin etmiş olduğu kısa va
deli kredilerin tutarı bu devrede 90,2 milyon lirayı bulmuştur. 

Aramızda iki taraflı tiearet ve tediye anlaşmaları 'bulunan memleketlerle müuakit anlaşmaların 
taraflara (bahşetmiş olduğu kredi marjlarından kullanmış olduğumuz miktar geçen devre sonunda 
(—133,6) milyon liraya yükselmiş iken bu devre zarfında lehimizde bir istikamet alarak devre so
nunda (—33,4) milyon liraya düşmüştür. 

Buraya 'kadar, başlıca 'kalemleri hakkında izahat verdiğimiz tediye muvazenesi tablosunda yer 
alan rakamların ifadesine nazaran, tediye muvazenemiz bu devrede de açık vermiştir. Bu açık, 
hesapların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, dış krediler ve muhtelif membalardan temin edilen 
diğer imkânlarla finanse edilmiş, ve gecen devredeki açığa nazaran ehemmiyetli nispette küçük 
olmuştur. 

Tediye muvazenesi açıklarını bahane ederek iktisadi gelişme ve kalkınma hamlemizi gölgelen
dirmek istiyenlere karşı en iyi cevap, açığın hakiki mahiyetini ve sebeplerini izah etmek olacaktır. 
Filhakika asıl mühim olan, tediye muvazenesi açığının miktarından ziyade, mahiyeti ve açığın mey
dana gelmesine âmil olan sebeplerdir. 

Kaynaklarını ve iş gücünü âtıl bırakarak istihsalini artırma gayret ve iktidarını gösteremiyen; 
ithalâtının büyük bir kısmını istihlâk maddeleri teşkil eden, iktisaden geri kalmış memleketlerin 
tediye muvazenesi açıklariyle; geniş ölçüde iktisadi kalkınma hareketlerine girişen, ithalâtının çoğunu 
kalkınma faaliyetlerinin başarılması için lüzumlu istihsal ve yatırım malzemeleri teşkil eden mem
leketlerin tediye muvazenesi açıklarının aynı mahiyette olmadığı, aralarında esaslı farkların bulun
duğu muhakkaktır. Zira, iktisaden geri kalmış memleketlerin tediye muvazenesi açıklan bünye-
vidir, devamlıdır, memleket iktisadiyatını bir çıkmaz içine sürükler. Fakat geçici sıkıntılara kat
lanılarak, şümullü bir kalkınma ve yatırım faaliyetine girişen az gelişmiş memleketlerde tediye mu
vazenesi açığı kalkınma hamlesinin âdeta tabiî re zaruri bir neticesidir, ârizidir, muvakkattir. 
Bugün iktisaden ileri bir seviyede bulunan memleketlerin hemen hepsi bu hale erişinceye kadar, 
memleketimizdeki vüsat ve süratte bir kalkınmaya sahne olmamış bulunmalarında, rağmen, tediye 
muvazenesi açıklarına nıâruz kalmışlardır. Filhakika, iktisadi gelişmenin esasını teşkil edeıı yatırım 
faaliyetlerinin tahakkuku, bu yatırımlar için lüzumlu teçhizat ve malların hariçten temini ile müm
kündür. Böyle bir faaliyet devresinde hiçbir memleketin öz gelirleri bu kadar şümullü ithalâtı karşı
lamaya kâfi değildir. Bu sebeple dış ticaret, dolayısiyle tediye muvazenesi açık verir. Bu açık, kal
kınma faaliyetleri tahakkuk ettikçe, yatırımlar tamamlandıkça azalır ve neticede zail olur. 



iktisadi gelişme yolunda bulunan memleketlerin kalkınma hamleleri neticesinde verdikleri tediye 
muvazenesi açığı, iktisaden geri kalmış ve kalkınma hususunda harekete geçmemiş memleketlerin 
açıksız tediye muvazenesi hesaplarından çok daha müreccahtır. 

1950 den itibaren memleketimizin girişmiş olduğu kalkınma hareketleri ve iktisadi gelişme 
tesirlerini tediye muvazenemiz üzerinde de göstermiştir. Ve hattâ bu gelişmenin mesut neticelerini 
idrak edecek bir dönüm noktasına gelmek üzere olduğumuzu da söyliyebiliriz. Bunun en güzel 
misalini çimento sanayii sahasında görmek mümkündür. 

Filhakika; 134 milyon lirası iç, 91 milyon lirası dış tediye olmak üzere 225 milyon liraya mal 
olacak 12 çimento fabrikasının işletmeye açılmasiyle çimento istihsal kapasitemiz 1949 dakinin 
7 misline yani 2 milyon 680 bin tona yükselecek ve çimento istihlâkindeki mevcut gelişmeye nazaran 
yılda 80 milyon liralık döviz tasarrufu sağlanacaktır. Bahis mevzuu fabrikaların dış finansmanının 
büyük bir kısmının 5 sene vadeli kredilerle temin edildiği nazarı itibara alınırsa, bu netice, yılda 
18 milyon liralık döviz sarfiyle kurmakta olduğumuz tesisler sayesinde, Türkiye'nin her sene 
çimento ithalâtı için 80 milyon liralık döviz ödemekten vareste kalacağını, başka bir ifade ile, bahis 
rn.ev.zuu tesislerin heyeti umumiyesinin döviz bakımından bir seneden biraz daha fazla , bir zaman 
içinde amorte olunmuş telâkki edilebileceğini göstermektedir. 

1950 den bu yana tediye muvazenesi hesaplarına bir göz atacak olursak bu hakikati daha açık 
bir şekilde görmek mümkün olacaktır. 

Tediye muvazenesi hesaplarının sıklet merkezini teşkil eden dış ticaret hacmimiz 1950 den, itiba
ren süratle gelişmiştir. Zira, 1950 den önce vâsıl olunabilen en yüksek dış ticaret hacmi 1,5 milyar 
lira civarında olduğu halde 1950 den sonraki en düşük dış ticaret hacmi 2 milyar liranın üzerinde 
olmuştur. Yukarda işaret edildiği veçhile, dış ticaret haemındaki bu gelişmenin yanısıra iç tica
ret hacmında da fevkalâde bir inkişaf kaydedilmiştir, 

İthalâtımız, 1950 den sonra, kalkınma faaliyetine muvazi olarak, gerek kıymet, gerek miktar 
itibariyle süratle artmış ve bünyesi değişerek, istihlâk malları, yerini yatırım malzemesine bırak
mıştır. 

1951 den sonra dünya konjonktürünün ihraç mallarımız fiyatlarının aleyhine dönmesine ve fe
na hava şartları dolayısiyle normal miktarda hububat mahsulü idrak edilememesine rağmen ihra
catımız artmış ve 1950 den sonraki 877 milyon lira olarak tesbit edilen en düşük ihracat kıymeti 
dahi 1950 den evvelki rekorların fevkinde olmuştur. İhracatımızda müşahede olunan bu gelişme
de, memleketimizin istihsal kudretinin artırılmasına matuf çalışmalar neticesinde ziraat, sanayi ve 
madencilik sahasında temin edilen fazla istihsalin bşalıca rolü oynadığında şüphe yoktur. Umumi 
ihracatımız içerisinde gün geçtikçe daha ehemmiyetli bir yer işgal eden maden ihracatımızın 1950 
den bu yana kaydettiği inkişaf, bu hususta bir fikir vermek üzere aşağıda gösterilmiştir : 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Miktar 
(Ton) 

404 68J 
675 872 

1 Q54 771 
915 367 
617 917 

1 015 521 

Kıymet 
( İ 000 T. L.) 

42 506 
88 162 
136 553 
136 347 
84 360 
109 001 

http://rn.ev.zuu
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Diğer taraftan muhtelif istihsal sektörlerine yapılan yatırımlar neticesinde, evvelce ithal et

mek "mecburiyetinde bulunduğumuz malların bir kısmının memleket içinde istihsali imkân dâhiline 
girmiş ve bu suretle yatırımlar, tediye. muvazenesi üzerinde müspet tesirlerini göstermeye başla
mıştır. Filhakika; mensucat sanayiimiz süratle gelişerek bu devre geçen devreye nazaran çok daha az 
ithalât yapılmasında başlıca rolü oynamış, Batman rafineri tesislerinin ikmali, petrol ithalâtımız 
üzerinde müessir olmuştur. Memlekete sağlıyacağı döviz tasarrufları dolayısiyle yukarda temas et
tiğimiz çimento sanayiindeki inkişafların müspet tesirlerinin görülmeye başlandığını, önümüzdeki 
yıldan itibaren çimento ithalinden vareste kalacağımızı tekrar beyanla, bunu takiben tekstil ve de
mirde de aynı mesut neticeyi elde edeceğimizi şimdiden müjdeliyebiliriz. Diğer taraftan, bugün fii
len şeker ihraceden bir memleket haline gelmiş bulunmamızı bunu yakında diğerlerinin de takib-
edeceğinin en canlı ve taze delili olarak kabul etmek hakikata uygun olur. 

Bunlardan maada deniz ticaret filomuz için yapılan yatırımlar tediye muvazenemiz üzerinde 
müspet tesirini çoktan göstermiş olup, bir taraftan navlun gelirlerimiz artış kaydederken, diğer ta
raftan ithal mallarımızın mühim bir kısmının kendi vasıtalarımızla taşınması döviz giderlerimizde 
tasarruf sağlamış bulunmaktadır. 

Yatırım faaliyetlerinin tediye muvazenemiz üzerindeki müspet tesirlerinden birisi de enfras-
trüktür ve off - shore gelirleri sahasında olmuştur. Filvaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun yeni tesislerle teçhiz edilmesi ve mevcut tesislerin geliştirilmesi, NATO camiasına dâhil mütte
fiklerimizin daha geniş çaptaki siparişlerini karşılamak imkânını vermiştir. 

Bu bahiste, tediye muvazenemizde görülen açığa rağmen, bu devrede, şimdiye kadar yapılan 
ödemeler yanında bir rekor sayılabilecek olan 151 milyon liralık Devlet borcu resülmal ve faiz öde
mesi yapılmış olduğunu ve evvelki devrelerde muhtelif şekillerde temin edilen kısa vadeli dış ticari 
kredilerden mütevellit borçların ödenmesine, bu hususta mevcut anlaşmalar dairesinde, devam 
edildiği gibi, elde edilen dış kredilere müsteniden 165 milyon liralık net bir ithalât yapılmış bulun
duğunu kaydetmek yerinde olur. Bu durum dış malî itibarımızın sarsıldığı hususunda ısrarla ileri 
sürülen yanlış ve yersiz iddialarm en iyi bir şekilde tekzibini teşkil etmektedir. 

Tediye muvazenesi hakkındaki izahatımıza son vermeden önce, mevzu ile ^yakın ilgisi dolayısiyle 
memleketimizde bir enfilâsyon hali mevcudolduğuna dair zaman zaman ileri sürülen iddialar üze
rinde de kısaca durmak yerinde olacaktır. 

Yukarda muhtelif vesilelerle belirtildiği gibi memleketimizde son seneler zarfında geniş bir 
kalkınma faaliyetine girişilmiş; ekonomimizin, içinde bulunduğu durgunluk halinden kurtarılıp, 
dinamik bir veçhe kazanması için muhtelif hamleler yapılmıştır. Süratli bir tempo içinde gelişme 
halinde bulunan her ekonomide görülmesi tabiî olan tediye muvazenesi açıkları ve zaruri olmıyan 
bâzı istihlâk maddelerindeki darlık ve spekülatif mahiyetteki fiyat yükselmelerinin, gayeye eriş
mek için takibi zaruri olan yolun tabiî ve muvakkat arazı olarak kabul edilmesi icabeder. Yukarda 
da işaret edildiği gibi yatırim maddeleri, istihlâk maddelerinin aleyhine olarak umumi ithalâtımız 
içinde gittikçe artan bir nispette yer işgal etmiştir. İstihlâk maddeleri ithalâtına eski temposu ile 
devam etmek suretiyle bu darlığın ve fiyat yükselmelerinin kolaylıkla giderilmesi mümkün iken, 
Hükümetlerinizce bu kolay yola tevessül edilmiyerek ekonomimizin bünyesinin süratle geliştirilme
si mevzuundaki çalışmalara devam edilmiştir. Semereleri şimdiden alınmaya başlanılan iktisadi 
kalkınmamız yakın bir gelecekte tamamlanınca bu muvakkat tezahürlerin kendiliğinden zail ola
cağı tabiîdir. Bu itibarla, memleketimizde müşahede olunan bâzı fiyat hareketlerinin ve tediye mu
vazenesi durumunun, başka memleketlerde hakikaten enfilâsyonist tesisler neticesi olarak görülen 
arazla aynı mahiyette telâkki edilemiyeceği aşikârdır. 
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1956 YILI BÜTÇE TATBİKATI 

1. Gelirlerin tahsüâtt: 

1956 malî yılı Bütçesinde 3 324 974 152 lira olarak tahmin edilen devlet varida 
ayın sonuna kadar, 2 043 038 557 lirası fiilen tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Geçen yılların sekiz aylık devreleri zarfında yapılan tahsilat miktarlarının birbirl 
yesesi devlet varidatının her yıl mühim gelişmelere mazhar olduğunu sarih şekilde 
dir. Filhakika, 1956 Malî yılma ait sekiz aylık tahsilat miktarı, 1955 yılının aynı 
tahsilat yekûnundan % 13,40 nispetinde 241 544 343 ve 1950 yılından ise % 133,8 
1 169 476 582 lira bir fazlalık kaydetmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki cetveller, 1956 y 
kiz ayı içinde sağlanan devlet varidatının diğer yılların aynı devresindeki tahsilat yek 
zaran arz ettiği yüksek seviyeyi rakam.ve nispet olarak göstermektedir. 

Aylar 

Mart 
Nisan 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Evlfü 
Ekim 

Yekûn 

A) 1950 - 1966 yıllarına ait 8 aylık tahsilat miktarı 
(Aylık tahsilat kayıtlarına göre) 

Aylık vasati 

1950 yılı 
tahsilatı 

96 261 408 
134 362 442 
94 510 361 
140 158 234 
105 965 263 
105 998 155 
84 747 859 
11 558 251 

873 561 973 

109 195 246 

1951 yılı 
tahsilatı 

118 328 271 
89 848 787 
109 155 356 
109 384 865 
101 055 672 
112 858 869 
119 648 402 
115 942 551 

876 222 773 

109 527 846 

1952 yılı 
tahsilatı 

142 603 307 
124 050 268 
151 051 561 
114 111 251 
160 391 972 
129 588 373 
153 537 560 
138 238 417 

1 113 572 709 

139 196 588 

1953 yılı 
tahsilatı 

160 253 770 
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 

1954'yılı 
tahsilatı 

215 619 210 
161 486 910 
182 747 629 
154 833 055 
198 131 223 
150 312 957 
234 672 436 
207 801 563 

1 505 604 983 

188 200 622 
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B) 1950 -1956 yıllarına ait 8 aylık tahsilatın artış seyri ve nispeti 

1956 yılı 8 aylık tahsilatının 

Artış" miktarı Artış nispeti 
Devreler T. L. % 

1955 yılı 8 aylık tahsilâtına nazaran 241 544 343 13,40 
1954 » » » » 537 433 574 35,69 
1953 » » , » » 768 430 023 60,28 
1952 » » » » 929 465 848 83,46 
1951 » » » » 1 166 815 784 133,16 
1950 » » » » 1 169 476 584 133,87 

Yukardaki A işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, 1956 yılının ilk 8 aylık devresi 
zarfında her ay vasati olarak 255,3 milyon lira gelir sağlanmıştır. 

Aynı devreye ait aylık ortalama tahsilat miktarlarının 1955 yılında 225.1 milyon lira, 1954 yı
lında 188.2 milyon lira, 1953 yılında 159.3 milyon lira, 1952 yılında 139.1 milyon lira, 1951 yılında 
109,5 milyon lira ve 1950 yılında 109.1 milyon lira olduğu göz önünde tutulursa, içinde bulundu
ğumuz yılın varidat bakımından geçmiş yıllara nazaran ne derecelerde daha müsait bir seyir takib-
etmekte olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bundan başka yine aynı cetvelde, 1954 yılı sonuna kadar 
geçen seneler içinde yapılan en yüksek aylık tahsilat miktarı (1955 Mart ayında) 289.2 milyon li
ra olduğu halde 1956 yılında aylık âzami tahsilatın 301.6 milyon liraya baliğ olduğu görülür. 

1956 yılının 8 aylık tahsilatındaki bu artışa imkân veren vergilerden başlıcaları, 1950 ve 1955 
malî yıllarının aynı devrelerinde yapılan tahsilat miktarları ile mukayeseli olarak aşağıdaki tab
loda gösterilmiştir : 



Gelirin ismi 1950 1955 1956 

1955 yılından f 

Miktarı n 

öelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
feraset ve İntikal Vergisi 
imalât Muamele Vergisi 
Bankalar Muamele Vergisi 
Tekel maddelerinden alınan Savunma 
Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Şeker istihlâk Vergisi 
Elektrik ve Havagazı istihlâk Vergisi 

(*)148 659 292 
(*) 15 280 941 

1 613 768 
72 955 954 
10 812 536 

63 594 484 
9 292 199 

80 311 332 
4 311 996 

510 065 522 646 692 736 
74 699 507 120 462 985 
4 789 838 6 126 156 

155 661 349 177 524 539 
38 279 815 53 328 029 

108 822 237 122 070 464 
19 793 249 21' 808 255 
78 348 757 141 343 149 
8 765 882 9 485 735 

136 627 214 
45 763 478 

1 336 318 
21 863 190 
15 048 214 

13 248 227 
2 015 006 

62 994 392 
719 853 

1 V A «TAArlrsA "|Qfi<î v Bu cetvel aynı zamanda Gelir ve Kurumlar vergilerinin gerek 1951 ve geerkse 1955 y 
ran mühim miktarlarda artışlar kaydettiğini de sarih olarak göstermektedir. Böylee 
vasıtasız vergilerimizin arasındaki nispet, vasıtasız vergiler lehine bir miktar daha yük 
maktadır. 

Filhakika, 1951 yılının (Mart - Ekim) 8 aylık devresine ait vergi tahsilatı içinde v 
lerin nispeti % 31,87 olduğu halde bu nispet 1955 yılının aynı devresi sonunda % 41,79 
ise % 46,42 ye yükselmiştir. Ancak vasıtasız vergiler nispetindeki bu inkişafın vası 
hâsılasının yıldan yıla artmasına rağmen sağlanmış bulunduğuna işaret etmek yerind 
ğıdaki cetvel 1951 ilâ 1956 yıllarına ait vasıtalı ve vasıtasız vergiler tahsilatının 8 ay 
itibariyle miktar ve nispetlerini ve her iki gelir nev'inin karşılıklı inkişaf seyrini göst 

(*) Bu rakamlar Gelir ve Kurumlar vergilerinin ük olarak tam neticelerinin alındığı yıl olan 1951 tah 
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8 aylık tahsilat hesaplarına göre Vasıtasız ve Vasıtalı vergilerin mukayesesi 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

(Milyon lira olarak) 

Vasıtasız 
vergiler 

243,9 
323,6 
395,9 
550,5 
655,9 
833,6 

rakamları 

Vasıtalı 
vergiler 

521,2 
673,2 
747,2 
802,3 
913,6 
962,1 

Tahsilat 

Yekûn 

765,1 
996,8 

1 143,1 
1 352,8 
1 569,5 
1 795,7 

iİİİ 
Nispetler (%) 

Vasıtasız 
vergiler 

31,87 
32,46 
34,63 
40,69 
41,79 
46,42 

Vasıtalı 
vergiler 

68,13 
67,54 
65,37 
59,31 
58,21 
53,58 

Yekûn 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Bir evvelki yıla nazaran 
artış nispeti (%) 

Vasıtasız 
vergiler 

' 
32,67 
22,34 
39,05 
19,14 
27,09 

Vasıtalı 
vergiler 

29,16 
10,99 
7,37 

13,87 
5,30 

Bu münasebetle, son yıllarda memleketin iktisadi kalkınmasını hızlandırmak maksadiyle alı
nan müspet tedbirlerin ve yapılan yatırımların, Devlet varidatının her sene muntazam ıbir şekilde 
ve süratli bir tempo ile artmasında başlıca âmil olduğunu bilhassa belirtmek isteriz. 

2. Tahsisatın kullanılması: 

1956 yılı bütçesiyle Muvazenei Umumiyeye dâhil daireler için kabul olunajh. tahsisatın 
(!3 324 974 172) liraya baliğ bulunduğu malûmdur. Topyekûn kalkınma gayretimizin tabiî icabı 
olarak âmme hizmetinin hemen her sahasında beliren yeni yeni ihtiyaçları, bir evvelki yıla naza
ran, daha geniş imkânlarla karşılıyabileeek bir seviyede tutulan bu taihsisat rakamı üzerinde, ge
çen 9 aylık devre zarfında ek ödenek alınmak veya kanuni aktarmalar yapılmak suretiyle ancak 
21 031 175 lira gibi (binde 6 nispetinde) pek cüzi bir değişiklik yapılmış olması bütçedeki samimi
yet prensibine nasıl bir titizlikle riayet olunduğunu açıkça gösterir. 

Filhakika, bütçe rakamlarındaki tadillerin 1946 - 1950 yıllarındaki miktar ve niispetiyle 1951 i 
taMibeden yıllardaki miktar ve nispetlerinin mukayesesi bu ciheti vuzuh ile ortaya koymaktadır. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

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 

Ek ödenek 

64 805 877 
175 025 329 
122 661 953 
12 421 902 

980 000 
80 000 000 
17 500 000 
22 000 000 

— 

Olağanüstü 
ödenek 

16 274 778 
2 385 750 
4 793 000 
4 652 463 

— 
18 929 616 

— 
.— 
— 

Aktarmalar 

113 331 656 
56 103 309 
70 675 300 
31 979 816 
17 139 415 
19 485 679 
32 364 835 
20 070 558 
41 257 725 

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 

Bütçe ödene
ğine nispeti 

19,62 
20,54 
15,92 
3,29 
1,15 
6,76 
2,34 
1,84 
1,40 

3. Hazine muameleleri ve Devlet borçlan : 

Son yıllarda bütçelerimizdeki büyük artışa muvazi olarak Hazine muameleleri de ayrı bir ehem
miyet ve vüsat iktisabetmiş bulunmaktadır. 

Filhakika girişmiş bulunduğumuz geniş yatırım faaliyetlerinin iktiza ettirdiği büyük tediyeler
le birlikte maaş, ücret ve tahsisatların bir arada ve zamanında icrasını teminen Hazine fonları, 
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âzami bir titizlik ve seyyaliyetle idare edilmiş ve geçen ve evvelki yıllarda olduğu gibi bu sene de 
en ufak bir teehhüre ve aksaklığa meydan verilmemiştir. 

Devlet borçlarına gelince : 

Bundan önoeki kısımlarda ana hatlarını ve seyrini izah etmiş olduğumuz iktisadi kalkınma dâ
vasını yürütürken iktisaden kâfi derecede inkişaf etmemiş olan memleketlerde olduğu gibi memle
ketimizde de hususi teşebbüs erbabının iktisadi kalkınma hamlelerinin hükümetin desteği ve yar
dımı olmadan yalnız başına başaracak kadar imkân ve tecrübeye sahip kılmmadığmı ve bu husus
ta iktidarımız zamanına kadar esaslı bir tedbir alınmadığını göz önüne alan hükümetleriniz mese
leyi bizzat ele alarak bir taraftan hususi teşebbüsün kalkınmasında birinci derecede rol oynıyan 
sermaye piyasasının teşekkülü için gerekli tedbirleri alır ve bu sektöre yeni yeni saha ve imkânlar 
hazırlarken diğer taraftan da dâvanın vüsat \e azameti muvacehesinde bu hareket ve teşebbüsle
re muvazi olarak kendi menabiini de seferber etmiştir. 

Hemen ilâve edelim ki, bu sırada büyük yatırım hamlesine girişen memleketlerde ekseriya vâ
ki olduğu veçhile iktisadi muvazenenin bozulmasına sebebiyet vermemek üzere yatırımların ikti
za ettirdiği finansman ihtiyaçlarının temininde normal bütçe kaynaklariyle birlikte iç ve dış istik
raz ve kredi imkânlarından istifade edilmesine bilhansa dikkat edilmiştir. 

Bununla beraber 1950 yılındaki borç miktariyle bugünkü borç miktarının mukayesesinde gö
rülecek olan artış, yapılan işlerle nispet edilemiyeeek derecede mtitevazi bir seviyede kalmış bu
lunmaktadır. 

Filhakika, mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri dâhil olmak üzere Devlet borç
larının umumi yekûnu 1950 Mayıs ayı sonunda 2 297 300 092 lira iken 1956 Ekim ayı sonunda 
995 120 695 lira artışla 3 292 420 787 liraya yükselmiş bulunmaktadır ki, artış nispeti % 43,3 ten 
ibarettir. 

Sadece miktar bakımından yapılan bu mukayese o tarilüerdeki borç yükü hakkında tam bir fikir 
veremiyeoeği cihetle bu mevzuda daha salim bir neticenin istihsal edilebilmesi için mezkûr muka
yesenin aynı tarihlerdeki millî gelir ve bütçe rakamlariyle yapılması icabeder. 

Meseleyi bu cepheden tetkika tâbi tuttuğumuz takdirde, Devlet borçlarının vatandaşlara ve büt
çelerimize tahmil ettiği külfet bakımından, bir artma değil, bilâkis bir azalma olduğu müşahede 
edilir. 

Nitekim, 1950 Mayısında devraldığımız borçların yekûnu 2 milyar 297,3 milyon lira olmasına 
mukabil 1949 yılı Türkiye'nin millî geliri birinci muvakkat rakamlara göre 7 Milyar 430 milyon 
lira idi. îki rakam arasındaki nispet % 30,9 du. Yani o tarihte Devlet borçları millî gelirin % 30,9 
unu tecavüz etmekte idi. Elde mevcudolan 1955 millî gelir muvakkat rakamını teşkil eden 14 
milyar 349,9 milyon lira ile Ekim 1956 sonundaki Devlet borçlarının nispeti ise % 22,9 dur. Başka 
bir ifade ile, iktidarı devraldığımız tarihte Devlet borçları millî gelirimizin takriben üçte birine te
kabül etmekte iken bugün bu nispet beşte bire doğru düşmek temayülünü göstermektedir. 

Diğer taraftan Devlet borçlarının miktarı Devlet varidatı ile mukayese edildiği takdirde bu ha
fiflemenin çok daha büyük nispetlerde tezahür ettiği müşahade edilir. Nitekim 1950 yılı Devlet 
borçları yekûnunun 2 milyar 297,3 milyon lira ol masına mukabil aynı yıl bütçesinin varidatı 1 mil
yar 300 milyon liradan ibarettir. Böylece Devlet borçlarının bütçe varidatına nispeti % 176,7 ya
ni yıllık varidatın iki misline yakın bulunduğu halde 1956 yılında Devlet borçlarının Devlet va
ridatına nispeti %99 a inmiştir. 

Bütçeye konulan tahsisatlar bakımından da bir mukayese yapıldığı takdirde 1950 yılı Devlet 
borçlarının taksit ve faizleri için bütçe ile verilen 116,7 milyon liralık tahsisat aynı sene Devlet va
ridatının % 9 unu teşkil etmekte olduğu halde, 1957 yılı bütçe tasarısında derpiş edilen 165,6 mil-
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yon liralık tahsisatın ise 1957 yılı Devlet varidat muhammeııatının ancak % 4,4 üno tekabül ettiği 
görülür. 

Bu neticeler bize, son yıllarda girişilen büyük yatırım hareketlerine rağmen borçlanma 
mevzuunda Hükümetinizin ne kadar teenni ile hareket ettiğini ve borçlanma hâsıllarının tahsis 
edildiği iktisadi faaliyetlerin ne kadar süratle semerelerini vermeye başladığını gösterir. 

Devlet Borçlarının Umumi Muvazene ile mülhak bütçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri arasında sureti tevezzüünü gösterir cetveller aşağıdadır : 

Umumi muvazeneye ait borçlar 

31/5/1950 31/10/1956 

Konsolide 

Dalgalı 

Jlç borçlar 749 964 028 824 203 980 
İDış borçlar 466 140 020 578 342 833 

i İç borçlar 350 169 484 229 362.192 
jDış borçlar 14 199 455 86 169 754 

1 580 472 987 1 718 078 759 

Konsolide borçlarla dalgalı dıs borçlardaki artış 125 milyon liralık 1953 istikrazı ile 1955 
ve 1956 yıllarında yapılan 50 ve 58 milyon liralık iç istikrazlardan ve (Marshal) yardım plânı 
çerçevesi dâhilinde kredi olarak alman yardımlarla ve İmar ve Kalkınma Bankasından te
min edilen kredilerden ve kota kredisinin kullanılmasından neşet etmektedir. 

Bu iç ve dış kredi ve istikrazların hâsılları limanlar, karayolları, köy yolları ve içme su
ları, silolar, köprüler, sulama tesisleri, elektrik santralleri, sağlık merkezleri ve mektepler 
gibi bugünkü nesillerin olduğu kadar müstakbel nesillerin de istifade edecekleri müsmir 
yatırımların finansmanına tahsis edilmiş bulunmaktadır. Yalnız 1955 yılında akdedilen 58 mil
yon liralık iç istikraz, bu bakımdan bir istisna teşkil etmekte olup, bilindiği gibi mezkûr is
tikraz 1946 - 1950 seneleri arasında, emekli aidatı olarak kesilen ve eski iktidar tarafından o 
tarihlerde Hazinece emanete alınmış ve yine aynı devre içinde Hazine ihtiyaçlarında kullanıl
mış bulunan ınebaliğin T . C. Emekli sandığına ödenmesini teminen akdedilmiş bulunmaktadır. 

B — Mülhak bütçeli idarelerle îktisadi Devlet teşekküllerine ait borçlar : 

31/5/(950 31/10/1966 

Konsolide 

Dalgalı 

Jlç borçlar 21 723 015 157 179 411 
i Dış borçlar 135 850 161 295 520 384 

Jlç borçlar 479 962 700 883 809 821 
)Dıs borçlar 79 291 229 237 832 412 

716 827 105 1 574 342 028 

Mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine ait iç ve dış borçlardaki artışlara 
gelince; bu borçların en mühim kısmı Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasiyle muhtelif ya
bancı müessese ve teşekküllerin açmış oldukları kredilerin istimalinden hâsıl olmuştur. Diğer 
bir kısmı da mesken politikamızın talhakkukunda mühim bir unsur teşkil eden Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının Hazine kefaleti ile çıkardığı tahvillerden neşet etmiştir. 
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Filhakika bu borçlanmaların hâsılı iktisadi politikamızda ehemmiyetli vazifeler deruhte etmiş 

olan Karayolları, Devlet Demiryolları, Devlet Su İşleri, Denizcilik Bankası, PTT, Türk Hava
yolları, Toprak Mahsûlleri Ofisi, Etibank ve Sümerbank gibi müesseselerin yatırımlarının 
finansmanında kullanılmıştır. Keza bakiye kalan kısmı da hususi sektörün bir an evvel kalkınma
sını desteklemek üzere kurulmuş bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının menabiini takviye 
maksadiyle, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından alınan 18 milyon dolarlık kredilerin 
istimalinden doğmuş bulunmaktadır. 

Bu istikraz ve kredilerin tahsis mahallerine gelince; Bu kredi ve istikrazlar Seyhan, Hir-
fanlı, Kemer ve Deriîirköprü baraj ve hidro - elektrik santralleriyle memleketin muhtelif mahal
lerinde silo inşasında, demiryollarımızm sinyalizasyon, elektrifikasyon ve yeni cer vasıtalariyle 
teçhizinde, Türk Hava Yollarının yeni uçaklarla takviyesinde, Deniz filomuzun kuvvetlendi
rilmesi maksadiyle gemi mubayasında ve PTT nin posta ve muhabere sistemini tevsi ve ıslah için 
malzeme mubayaasında ve nihayet Karayollariyle su işleri dâvamızın süratle halline matuf teç
hizat ve makinelerin satmalınmasmda istimal edilmiştir. 

Toprak Mahsûlleri Ofisinin tamamen ticari bir karakter taşıyan bonoları bu cetvelin tanzi
minde hariç tutulmuştur. Toprak Mahsûlleri Ofisinin 1954 senesine kadar yapmış olduğu muh
telif muamelelerden mütevellit borcu 6571 sayılı Kanuna tevfikan karşılığı göstermek suretiyle 
tasfiyeye tâbi tutulduğunu burada ayrıca tebaı üz ettirmek lâzımdır. 

KISIM : IV 

1957 BÜTÇE LÂYİHALARININ TETKİK VE TAHLİLİ 

1. Masraf bütçesi: 

1957 yılı umumi ve mülhak bütçeleri bir arada masraf tekliflerinin ve varidat tahminlerinin ye
kûnları şöyledir: 

Masraflar: Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

Umumi muvazene 2 736 902 685 1 224 605 174 3 961 507 859 
Mülhak bütçeler 181 242 344 793 239 240 974 481 584 

Mülhak bütçelere Hazineden yapılan yardım 
(Tenzil) (•) 2 918 145 029 2 017 844 414 4 935 989 443 

79 615 298 760 728 752 840 344 050 
v. v_ » 

Masraf yekûnu 2 838 529 73] 1 257 115 662 4 095 645 393 

Varidat : 
Umumi muvazene 3 961 507 859 
Mülhak bütçeler 134 137 534 

Varidat yekûnu 4 095 645 393 
Masraf Yekûnu 4 095 645 393 

Görüldüğü üzere denk olarak hazırlanan 1957 Bütçe lâyihalariyle devlet masrafları için tahsis 
1 '• — ! » ? • ¥ * * • • ' 

(*) Umumi muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar, mükerrerliğe meydan verilmemek 
için mukayeselerde yekûnlardan düşülmüştür. 
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edilmek istenilen para 4 095 645 393 lira gibi yüksek bir seviyeye baliğ olmaktadır ki, bu miktar 
1950-yılının 1 554 692 290 liradan ibaret bulunan tahsisatından.(% 163,4) nispetinde 2 540 953103 
lira, 1956 yılı bütçesi tahsisatından (% 18,9) nispetinde 651 174 561 lira fazladır. 

Mukayese, cari ve yatırım tahsisatı itibariyle ayrı ayrı yapıldığı takdirde ise, şu rakam ve nis
petleri vermektedir: 

Bütçe rakamları 
mülhak bütçeler Yatırımların umumi 

Sene dâhil Cari masraflar Yatırımlar bütçe rakamına nispeti 

1950 1 554 692 290 1 275 634 355 279 057 935 % 17,95 
1956 3 344 470 832 2 459 426 810 985 044 022 % 29,45 
1957 4 095 645 393 2 838 529 731 1 257 115 662 % 30,69 

Bütçelerimizde bir yıldan diğerine kaydedilen hu inkişafın mânası, elbetteki büyüktür. Geçen 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütçe lâyihalarında yer alan rakamların yatırım faaliyetleri ve hizmet 
grupları itibariyle tahliline girişilince tafsilâtiyle görüleceği veçhile, tahsisat miktarında müşahede 
olunan artışlara muvazi olarak Devlet faaliyetinin her sektöründe vatandaslanmızı emniyet ve huzur 
içerisinde, daha yüksek bir hayat standardına kavuşturmaya ve yurdumuzu baştan başa imara ma
tuf çalışmalarımız müspet neticelerini inkâr kabul etmiyecek Sjekilde vermektedir. 

Bilhassa yatırım tahsisatındaki artışların bir diğer müspet neticesi de gelir kaynaklarımızın de
vamlı olarak genişlemesidir. Bu suretledir ki, Devletin ve mülhak bütçeli idarelerin gelirleri yıldan 
yıla artmış ve geniş hizmet imkânlarını veren bütçeler reajize edilebilmiştir. 

Bu umumi izahattan sonra 1957 yılı bütçe lâyihalarının, 

A) Umumi Muvazene, 

B) Mülhak bütçeli daireler, 

C) Hizmet grupları 
itibariyle tetkik ve tahliline girişilecektir. 

A) umumi muvazene : 

Muvazenei umumiye kanun- lâyihasının 1 nci ve 2 nçi maddeleriyle 1957 malî yılı için teklif 
olunan masraf ve varidat rakamları şöyledir : 
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Masraf ; 

Cari 
Vatının 

Yekûn 
Varidat 
Bu rakamların 
vermektedir : 
Masraflarda : 

Vıl 

1957 
1950 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

2 736 902 685 
1 224 605 174 

* 3 961 507 859 
3 961 507 859 

1950 ve 1956 bütçeleriyle mukayesesi şu neticeyi 

(a) 1950 ı-akamlariyle mukayese 

Cari masraflar Yatırımlar • 

2 736 902 685 J 224 605 174 3 
1 226 218 563 260 990 000 1 

Yekûn 

961 507 859 
487 208 563 

510 684 122 
% 123 

963 615 174 2 
% 369 

Yıl 

b) 1956 rakamlariyle mukayese 

Cari masraftan" Yatırımlar 

474 299 296 
% 166 

Yekûn 

1957 
1956 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Varidatta : 

2 
2 

v 

736 902 685 
369 710 119 

367 192 566 
% 15,50 

1 224 605 174 
955 264 033 

269 341 141 
% 28/20 

3 961 507 859 
3 324 974 152 

636 533 707 
% 19,14 

Yıl 

1957 
1950 

Artış miktarı 
Yıl 

3 961 507 859 
1 313 269 563 

2 648 238 296 —• Artış nispeti % 201,65 

1957 
1956 

3 961 507 859 
3 324 974 152 

,636 533 707 = Artış nispeti % 19,14 

Bu rakam ve nispetler, yalnız âmme hizmetinin, her bakımdan daha yüksek bit* seviyede yerine 
getirilmesine, yurdun imarına ve iktisadi kalkınmaya müteveccih işlerin büyük çapta tahakkuku
na medar* olacak tahsislerde bir yıldan diğerine kaydolunan inkişafı göstermekle kalmamakta, aynı 
zamanda bu kalkınma hareketinin tabiî bir neticesi olarak gelirlerimizde de mühim artışlar oldu
ğunu ifade etmektedir. 

Muvazenei Umumiyeye dâhü daireler bütçelerine 1950 yılından bu tarihe kadar konulmuş olan 
tahsisatın inkişaf seyri aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir : 
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Daireler 1950 1951 1952 

T. B. M. M. 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Rs. 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Rs. 
Ba. - Ya. ve Tu. U, Md. 
İstatistik U. Md. 
D. Meteo. î§. U. Md. 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kad. U. Md. 
Top. ve İs. İş. U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa V. 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet U. Md. 
Jandarma U. K. 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası Ik. îşb. Te§. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret V. 
Sıhhat ve İç. Mua. V. 
Gümrük ve İnh. V. 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İsletmeler Vekâleti 

14 341 225 
996 307 

2 043 451 
3 402 549 
1 048 067 
4 076 475 
2 770 198 
2 241 428 
2 874 720 
6 481 740 

— 
46 519 093 
437 674 274 
20 275 353 
33 899 879 
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 
2 983 962 
1 545 529 
10 962 184 

10 302 424 
788 091 

1 948 215 
3 175 638 
969 240 

4 912 838 
1 963 065 
2 104 655 
7 769 071 
11 579 149 
7 136 920 
45 475 238 
448 330 850 
20 371 271 
34 514 992 
39 209 654 
14 014 120 

853 840 
85 061 981 
214 902 181 
174 İpi 335 
7 363 070 
4 191 133 
59 638 091 
19 640 506 
35 379 612 
2 922 348 
1 709 449 
9 225 428 

10 411 789 
806 222 

1 960 724 
2 743 165 
969 241 

4 986 614 
1 803 279 
2 150 656 
9 149 072 
12 957 867 
9 112"624 
48 666 206 
481 370 480 
20 355 698 
36 492 808 
39 171 235 
13 540 660 

769 575 
123 023 259 
215 479 760 
185 069 17ü 
7 391 072 
4 846 240 
71 076 307 
18 867 398 
40 021 843 
2 579 338 
1 650 050 
8 319 413 

Yekûn 1226218294 1269 554 405 1375 741765 

i masraflar 

1953 1954 1955 

10 789 539 
897 388 

2 746 130 
3 088 000 
1 028 376 
5 797 
2 131 
3 111 
10 738 
16 527 
15 796 
56 817 
543 558 
21 597 
38 514 

685 
402 
545 
940 
349 
759 
750 
800 
954 
557 

43 422 083 
17 795 

777 
145 812 
233 170 
209 079 
8 417 
6 009 

88' 052 
20 385 
46 029 
2 500 
2 333 
9 329 

101 
336 
916 
287 
389 
424 
617 
789 
920 
150 
286 
535 
412 

1 566 257 419 

20 001 474 
929 141 

2 910 994 
3 408 506 
1 031 594 
7 028 460 
2 260 191 
3 452 833 
11 550 926 
19 366 002 
16 019 759 
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 
3 415 982 
2 399 765 
9 329 412 

1 693 338 876 

.22.437 
1 484 
3 477 
4 253 
1 311 
10 748 
4 838 
4 361 
15 225 
25 395 
17 220 
82 295 
653 466 
29 790 
55 153 
64 699 
23 306 
1 026 

196 964 
263 279 
322 572 
8 445 
8 382 

132 445 
29 156 
63 000 
4 050 
3 419 
11 157 

2063 36 



Daireler 1950 
A/2 Yatırımlar 

1951 1952 1953 

T. 'B. M. M. 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Bs. 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Rs. 
Ba. - Ya. ve Tu. U. Md. 
İstatistik U. Md. 
D, Meteo. I§. U. Md. 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kad. U. Md. 
Top. ve îs. îş. U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa V. 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet U. Md. 
Jandarma U. K. 
Hariciye Vekâleti 
Milletelrarası Ik. İşb. Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret V. 
Sıhhat ve İç. Mua. V./ 
öümrük ve İnh. V. 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

111 500 
10 000 
9 000 

10 000 
— 

550 000 
2 001 

194 200 
38 000 
60 000 

—. 
1 836 501 

20 563 330 
— 

1 035 001 
1 200 000 

104 500 
— 

125 553 542 
— 

11 076 606 
82 623 659 

18 500 
4 050 786 

624 840 
10 821 502 

476 301 
— 

20 500 

141 950 
5 000 

25 000 
22 500 

— 
351 800 
220 000 
135 200 
'50 000 
60 OQ0 

1 855 000 
3 196 001 

21 669 150 
— 

245 000 
900 000 

70 000 
' — 

111 502 760 
— 

13 772 654 
106 779 000 
14 627 500 
7 356 404 

357 041 
14 242 171 

181 201 
— 

12 439 000 

187 000 
5 500 

11 991 
7 500 

— 
304 401 
80 000 

, 89 200 
— 

581 500 
1 303 000 
2 921 000 

18 329 600 
— 

1 430 000 
505 000 

70 000 
— 

164 656 976 
— 

16 862 500 
119 652 500 

5 604 750 
11 976 468 

433 216 
19 506 410 

149 124 
— 

10 216 000 

128 850 
5 500 

55 219 
76 000 
15 000 

3 681 2W 
70 000 

363 200 
— 

1 360 945 
1 450 000 
7 993 000 

43 826 200 
800 000 

2 065 000 
1 582 848 

100 000 
— 

236 623 030 
— 

30 390 000 
155 542 500 

6 062 t)00 
26 010 000 

1 511 500 
25 782 515 

516 800 
24 000 

15 214 000 

Yekûn 260 990 269 310 204 332 375 183 636 561249 317 
Not: Bu cetvel Maliye bütçesinde yer alan taşıt mubayaası üe Nafıa bütçesinde yer < 
mek suretiyle hazırlanmıştır. ' # 

1954 1955 

534 880 
20 500 
192 000 
62 500 

8 873 000 
150 000 
305 001 

782 775 
1 227 000 
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 

495 000 

20 229 000 

595 136 124 
n inşaata ait 

1 502 
45 

1 070 
87 

7 053 
570 
365 

764 
1 361 
7 473 
71 540 

267 
2 846 
1 974 
755 
15 

566 851 

49 785 
112 206 
5 627 
20 018 
2 636 
22 322 

207 
15 
1 

877 358 
tahsisatla 



1950 

14 452 725 
1 006 307 
2 052 451 
3 412 549 
1 048 067 
4 626 475 
2 772 199 
2 435 628 
2 912 720 
6 541 740 

— 
48 355 594 
458 237 604 
20 275 353 
34 844 880 
41 040 752 
12 070 701 
1 000 773 

213 082 860 
203 467 178 
176 826 083 
89 "823 222 
4 381 159 
61 259 122 
19 725 757 
45 568 188 
3 460 263 
1 545 529 
10 982 684 

1951 

10 444 374 
793 091 

1 973 215 
3 198 138 
969 240 

5 264 638 
2 183 065 
2 239 855 
7 819 071' 
11 639 149 
8 991 920 
88 671 239 
470 000 000 
20 371 271 
34 759 992 
40 109 654. 
14 084 120 

853 840 
196 564 741 
214 902 181 
187 873 989 
114 142 070 
18 818 633 
66 994 495 
19 997 547 
49 621 783 
3 103 549 
1 709 449 
21 664 428 

A/l, A/2 yekûnu 
1952 

10 598 789 
834- 722 

1 972 715 
2 750 665 
969 241 

5 291 015 
1 883 279 
2 239 856 
9 149 072 
3 539 367 
10 415 624 
51 587 206 
500 000 080 
20 355 698 
37 922 808 
39 676 235 
13 610 660 

769 575 
287 680 235 
215 479 760 
201 931 670 
127 043 572 
10 450 990 
83 052 775 
19 300 614 
59 528 253 
2 728 462 
1 650 050 
18 535 413 

1953 

10 918 389 
902 888 

2 801 349 
3 164 000 
1 043 376 
9 478 895 
2 201 402 
3 474 745 
10 738 940 
17 888-295 
17 246 759 
64 810 750 
587 385 000 
22 397 954 
40 579 557 
45 004 931 
17 895 101 

777 336 
382 435 946 
233 170 287 
239 469 389 
163 959 924 
12 071 617 
114 062 789 
21 897 420 
71 811 665 
3 017 086 
2 357 535 
24 543 412 

1954 

20 536 354 
949 641 

3 102 994 
3 471 
1 031 
15 901 
2 410 
3 757 
11 550 
20 148 
17 246 
79 341 
600 000 
24 533 
44 890 

006 
594 
460 
191 
834 
926 
777 
759 
720 
000 
537 
138 

52 010 455 
19 361 

940 
510 618 
239 076 

106 
825 
904 
845 

267 610 723 
75 624 442 
12 457 
129 826 
k 993 
71 212 

368 
179 
304 
759 

3 910 982 
2 399 765 
29 558 412 

1955 

23 939 6 
1 529 1 
4 547 7 
4 340 6 
1 311 8 
17 801 7 
5 408 8 
4 726 4 
15 125 4 
26 160 1 
18 581 9 
S9 769 0 
725 006 6 
30 057 6 
57 999 3 
66 674 0 
24 061 9 
1 Q41 1 

763 815 0 
263 279 2 
372 358 2 
120 651 1 
14 009 2 
152 463 8 
31 793 1 
85 322 3 
4 258 2 
3 434 8 
11 158 3 

Dairelbr 

T. B. M'. M. 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Us. 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Ra. 
Ba. - Ya. ve Tu. U. Md. 
İstatistik U. Md. 
D. Meteo. tş. ü. Md. 
Diyanet işleri Reisliği 
Tapu ve Kad. U. Md. 
Top. ve îs. îş. U. Md. 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa V. 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet U. Md. 
Jandarma U. K. 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası Ik. îşb. Teş. 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret V. 
Sıhhat ve îç. Mua. V. 
Gümrük ve tnh. V. 
Eiraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
(§letmeler Vekâleti 

¥ekûn 1487208563 1579 758 737 1750 925 401 2127 506 736 2288475 000 2 9407272 
Wot: Bu cetvel Maliye bütçesinde yer alan taşıt mubayaası ile Nafıa bütçesinde yer aUmj,nşaata ait tahsisatlar 
mek suretiyle hazırlanmıştır. 



B — Mülhak bütçeli daireler: 

Mülga Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün faaliyet sahasına giren hava nakliyat işlerinin, hususi h 
«Türk Havayolları Anonim Ortaklığı» na intikalini müteakip mjilga idarenin hava nakliyat işleri dışında k 
mek üzere «Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğünün» 6686 sayılı Kanunla teşkil olunması ile adedleri 
lerimiz için 1957 yılı bütçe lâyihaiariyle teklif olunan tahsisat tutarı 974 481 584 lira olup bunun (% 18,6) 
ri masraflar (% 81,4) nispetine tekabül eden 793 239 240 lirası ise yatırımlar içindir. 

Muvazenei umumiyeye dâhil daireler bütçelerinde müşahede olunan inkişaf seyri, 1950 - 1957 yılları itib 
de görülmektedir. Merbut cetveller bu hususta sarih fikir verecek mahiyettedir. 

Mülhak bütçeli daireler 

Daireler 1950 1951 

A/l Cari masraflar 

1952 1953 1954 1955 

Vakıflar U. M. 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul T. Ünivers. 
Beden Terbiyesi U. M. 
Karayolları U. M. 
Devlet Su İşleri U. M. 
Hudut ve Sa. S. U. M. 
İnhisarlar U. M. 
Orman U. Md. 
Devlet Ü. Ç. U. Md. 
D. Hv. Mey. İ. U. M. 
Petrol Dairesi Reisliği 

7 815 949 
7 325 797 
10 704 734 
3 126 566 
943 601 

6 162 946 
— 

1 123 752 
22 572 457 
14 520 037 
3 051 225 

—-
— 

4 642 904 
7 688 722 
10"327 916 
3 122 500 
822 267 

6 312 506 
— 

1 144 620 
19 791 572 
22 568 856 
2 187 636 

1—. 
— 

4 769 800 
8 762 793 
11 373 378 
.3 818 442 
941 679 

6 409 999 
— 

1 118 682 
19 029 022 
15 627 996 
2 295 989 

—. 
— 

5 733 500 
11 590 879 
13 029 257 
5 164 838 
1 019 845 
7 514 675 

-— 
1 279 767 
18 715 177 
17 450 595 
2 507 253 

— 
— 

6 930 500 
13 713 839 
14 850 149 
6 626 713 
1 132 000 
7 292 345 
4 348 284 
1 316 721 
20 041 115 
19 279 675 
2 595 346 

— 
i 

9 186 6 
17 454 5 
18 102 9 
9 836 1 
1 122 0 
10 602 1 
9 010 0 
1 510 8 
23 903 0 
23 744 8 
3 194 5 

669 4 

Yekûn 77 347 064 78 609 679 74 147 780 84 005 782 98 126 687 128 337 2 



1950 

722 051 
75 503 

3 655 000 
649 846 
50 401 

47 140 432 
— 

81 001 
15 576 000 
1 316 503 
1 035 000 

— 

70 301 737 

8 538 000 
7 401 300 

14 359 734 
3 776 412 
994 002 

53 303 378 
— 

1 204 753 
38 148 457 
15 836 540 
4 086 225 

— 
— 

147 648 801 

1951 

940 001' 
1 288 256 
5 510 000 
2 000 000 

37 502 
75 250 000 

— 
67 000 

10 741 521 
990 978 
385 000 

— 

97 210 258 

5 582 905 
8 976 978 

15 837 916 
5 122 500 
859 769 

81 562 506 
— 

1 211 620 
30 533 273 
23 559 834 
2 572 636 

— 
-r-

175,819 937 

A/2 Tatuımlar 
1952 

1 443 000 
1 082 001 
4 895 000 
936 000 

— 
135 590 001 

— 
43 000 

13 324 441 
1 133 336 
1 170 000 

— 

159 616 779 

1953 

1 522 000 
1 513 251 
5 873 000 
4 389 001 

— 
181 460 329 

— 
155 000 

14 052 560 
2 127 137 
1 760 000 

I 
212 852 258 

A/l, A/2 Yekûnu 
6 212 800 
9 844 794 

16 268 378 
4 754 442 
941 678 

142 000 000 
—-

1 161 682 
32 353 463 
16 761 332 
3 465 989 

— 
— 

233 764 559 

7 255 500 
13 104 110 
18 902 257 
9 553 839 
1 019 845 

188 975 000 
— 

1 434 767 
32 767 737 
19 577 732 
4 267 253 

— 
— 

296 856 040 

1954 

2 472 500 
2 912 151 
5 148 000 
4 780 300 

— 
183 947 072 
89 278 915 

442 999 
15 144 909 
2 758 580 
1 135 000 

-

308 020 426 

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 

— 
— 

406 147 113 

1955 

3 707 
3 270 
6 335 
6 180 

311 997 
157 270 

435 
23 031 
3 950 
745 

216 922 

12 893 
20 724 
24 437 
16 016 
1 122 

322 600 
166 280 
1 945 
46 935 
27 695 
3 939 

669 

645 259 

Daireler 

Vakıflar U. M. 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul T. Ünivers. 
Beden Terbiyesi U. M. 
Karayolları U. Md. 
Devlet Su Meri U. M. 
Hudut ve Sa. S. U. M. 
İnhisarlar U. M. 
Orman U. Md. 
Devlet Ü. Ç. U. Md. 
D. Hv. Mey. t. U. M. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

Vakıflar U. M. 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul T. Ünivers. 
Beden Terbiyesi U. M. 
Karayolları U. Md. 
Devlet Su İşleri U. M. 
Hudut ve Sa. S. U. M. 
İnhisarlar U. M. 
Orman U. Md. 
Devlet Ü. Ç. U. Md. 
D. Hv. Mey. 1. U. M. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 
Not: Bu cetveldeki 1950 - 1951 rakamları 1952 - 1957 (A/i) ve (A/2) tasnifine göre tanzim edilmiştir. 



§4 
MÜLHAK 

A/l 

D a i İr e 1 e 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi U. Md. 
Karayolları U. Md. 
Devlet Su îş. U. Md. 
Hudut ve Sa. Sıh. U. Md. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çift. U. Md. 
Devlet Hv. Mey. 1. U. Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

1956 
bütçesi 

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 

1957 bütçe 
teklifi 

18 631 800 
20 435 909 
22 706 826 
13 169 370 
1 668 155 
14 549 105 
12 159 578 
1 695 014 

28 820 911 
33 180 171 
4 113 207 
9 226 283 
886 015 

Fazlası 

4 227 653 
955 561 

1 877 739 
1 397 769 

— 
3 664 342 
3 312 844 

1 807 
1 227 312 
4 030 008 

232 216 
2 714 912 

— 

Noksanı 

261 006 

— 27 237 

Yekûn 157888424 181242344 23 642 163 288 243 

Hazine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi U. Md. 
Karayolları U. Md. 
Devlet Su İş. U. Md. 
Hudut ve Sa. Sıh. U. Md. 
Orman Umum Müdürlüğü 
Devlet Hv. Mey. 1. U. Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

5 437 000 
16 469 900 
18 299 085 
9 301 762 
1 468 074 
9 184 760 
7 511 152 

8 477 000 
17 250 000 
20 100 000 
9 742 000 
1 436 368 
12 399 104 
5 834 576 

3 040 000 
780 100 

1 800 915 
440 238 

— 
3 214 344 

— 

— 3 811 250 3 811 250 
500 000 565 000 65 000 

31 706 

1 676 576 

Yekûn 68 171 733 79 615 298 13 151 847 1 708 282 



BÜTÇELER 

1956 
bütçesi 

3 573 000 
3 422 502 
8 049 001 
6 143 000 

— 
331 845 864 
210 850 955 

435 000 
20 006 484 
4 445 504 
729 000 

2 100 001 
— 

591600311 

A/2 

1957 bütçe 
teklifi 

3 735 000 
2 954 001 
4 520 000 
5 858 000 

— 
416 500 000 
325 308 001 

290 000 
21 143 735 
9 285 753 
556 000 

3 088 750 
— 

793239 240 

Fazlası 

162 000 
— 
— 
— 
— T -

84 654 136 
114 457 046 

— 
1 137 251 
4 840 249 

— 
988 749 

— 

206239431 

Noksanı 

468 501 
3529 001 
285 000 

- — 
— 
— 

145 000 
— 
— 

173 000 
— 
— 

4 600 502 

1956 
bütçesi 

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 

749488 735 

A/l + A/2 

1957 bütçe 
teklifi 

22 366 800 
23 389 910 
27 226 826 
19 027 370 
1 668 155 
431049 105 
337 467 579 
1 985 014 

49 964 646 
42 465 924 
4 669 207 
12 315 033 

886 015 

974481584 

Fazlası 

4 389 653 
487 060 

— 
1 112 769 

— 
88 318478 
İ17 769 890 

— 
2 364 563 
8 870 257 

59 216 
3 703 661 

— . 

227075 547 

Noksanı . 

__ 
— 

1 651 262 
.— 

261 006 
— 
— 

143 193 
— ; v 
— 

• • — 

— 
27 237 

2 082 698 

yardımları 
300 000 300 000 — — 5 737 000 8 777 000 3 040 000 — 

3 422 502 2 954 001 — 468 501 19 892 402 20 204 001 311599 — 
8 049 001 4 520 000 — 3 529 001 26 348 086 24 620 000 — 1 728 086 
6 143 000 5 858 000 — 285 000 15 444 762 15 600 000 155 238 — 

— — — — 1 468 074 1 436 368 — 31 706 
331845 864 416 500 000 84 654 136 — 341030 624 428 899 104 87 868 480 — 
210 850 955 325 308 001 114 457 046 ' — 218 362107 331142 577 112 780470 — 

350 000 200 000 — 150 000 350 000 200 000 — 150 000 
— 2 000 000 2 000 000 — —- 2 000 000 2 000 000 — 

859 000 3 088 750 2 229 750 — 859 000 6 900 000 6 041 000 — 
— — — — 500 000 565 000 65 000 — 

561820322 760 728 752 203 340932 4432 502 629 992 055 840344050 212261787 1 909 792 



Hazine tarafından mülhak bütçelere yapılan yardımlar 

Daireler 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Vakıflar U. Md. 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Ü 
Beden T. ü. Md. 
Karayolları U. M d 
Devlet Su İş. Ü. Md. 
Hudut ve S. Sıh. U. Md. 
Tekel ü. Md. 
Orman U. Md. 
Deviet Ü. Çift. U. Md. 
Devlet Hv. Mey. t. ü. Md. 
Petrol Dairesi R. 

3 194 700 
6 532 000 
12 210 000 
3 230 000 
894 000 

53 303 374 
— 

251 000 
— 
— 
— 
— 
— 

125 404 
7 869 550 
13 342 000 
4 742 000 
824 770 

80 559 503 
— 

227 860 
— 
—. 
— 
— 
— 

600 000 
8 129 375 
15 268 378 
4 291 042 
901 677 

140 682 780 
— 

179 208 
— 
. — 
— 
— 
— 

1 180 000 
11 883 809 
17 799 757 
8 971 839 
757 088 

187 725 000 
— 

209 208 
— 
— 
— 
_L_ 

1 380 000 
15 138 970 
18 471 249 
10 577 770 

778 975 
189 739 417 
92 626 194 

200 000 
— 
—. 
— 
_ 
— 

1 725 
19 514 
22 679 
15 478 

910 
317 499 
161 834 

350 

94 

Yekta 79 615 074 107 691 087 170 052 460 238 526 701 328 912 575 540 086 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelere 1957 yılı için teklif olunan card ve yatırım olarak 4 095 645 393 
satın 1950 ve 1956 bütçe rakamdan ile mukayesesi §u artış nispetlerini vermektedir : 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1957 
1950 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

1957 
1956 

2 838 529 731 
1 275 634 255 

1 562 895 476 
fo 122,5 

Cari masraflar 

2 838 529 731 
2 459 426 810 

1 257 115 662 
279 057 935 

978 057 727 
% 350,5 

Yatırımlar 

1 257 115 662 
985 044 022 

v 

4 095 645 393 
1 554 692 290 

2 540 953 103 
% 163,4 

Yekûn 

4 095 645 303 
3 444 470 832 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

379 102 921 
% 15,4 

272 071 640 
% 27,6 

651 174 561 
% 18,9 



C) Bütçelerin hizmet grupları itibariyle tetkik ve tahlili : 

1957 bütçeleriyle teklif olunan 4 095 645 393 lira tutarındaki tahsisatın hangi hizmetlere ve faaliyet 
nispetlerde tevcih edilküğini anlıyabilmek için yukarda ancak (Cari^ve yatırım masrafları) şeklinde umum 
larak verilen rakamları geçen yıllarda olduğu gibi (1. Sağlık, 2. Maarif, 3. Millî Müdafaa, 4. İktisa 
Güvenlik, 6. Borç ödeme, 7. Umumi İdare) şeklinde yine 7 kısımda mütalâa ve tahlil etmek yerinde ol 

1957 bütçe tekliflerinin bu tasnife göre tetkik ve tahlili sırasında 1956 yılı içerisinde (bu tarihe kad 
temas olunacak ve geçen yıllarla lüzumlu mukayeseler de yapılacaktır. Bütçe tahsislerinin 1950 ve mütaa 
nife göre tarzı tevezzüünü gösteren cetveller de gerekçeye ayrıca eklenmiştir. 

Faaliyet sahası 1950 

Büyük hizmet grupları itibariyle devlet masrafları 
(Umumi Muvazene) 

1951 1952 1953 1954 1955 

Cari masraflar 
Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç Ödeme 
Umumi idare 

55 787 492 
182 140 132 
123 047 484 
68 301 021 
499 849 281 
98 393 857 
198 699 396 

60 865 221 
185 424 153 
139 631 831 
63 783 785 
507 632 242 
105 165 488 
207 052 017 

72 973 
196 067 
148 816 
66 288 
522 784 
114 888 
253 923 

257 
081 
104 
084 
636 
697 
906 

89 582 697 
224 787 501 
166 331 148 
76 841 868 
589 590 625 
126 473 229 
292 650 351 

101 925 957 
257 778 887 
167 053 020 
83 597 719 
621 016 440 
126 475 447 
335 491 406 

128 588 
354 294 
192 763 
106 8,08 
731 046 
131 491 
418 375 

Yekûn 1226218663 1269654737 1375741765 156Ş257419 1693338876 206336 



Faaliyet sahan 1950 1951 1952 1953 1954 195 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yatırımlar 
3 960 786 , 6 121 904 12 022 468 26 165 000 24 433 000 20 36 
11 286 609 20 219 722 25 385 501 42 177 732 53 077 837 72 58 

221 521 475 256 702 223 316 517 816 443 829 666 473 177 287 708 79 
21063 330 22 144 150 19 134 600 45 409 048 42 845 000 73 51 

3 157 800 •5 016 001 2 123 251 3 667 871 1 603 000 2 09 

Yekûn 260 990 000 310 204 000 375 183 636 561 249 317 595 136 124 877 35 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 
.Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdaf aa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

59 748 278 
193 426 741 
123 047 484 
289 822 496 
520 912 611 
98 393 857 
201 857 096 

66 987 125 
205 643 875 
139 631 831 
320 486 008 
529 776 392 
105 165 483 
212 068 018 

84 995 725 
221 452 582 
148 816 104 
382 805 900 
541 919 236 
114 888 697 
256 047 157 

115 747 697 
166 965 233 
166 331 148 
520 671 534 
634 999 673 
126 473 229 
296 318 222 

126 358 957 
31Ü 856 724 
167 053 020 
556 775 006 
663 861 440 
126 475 447 
337 094 406 

148 95 
426 87 
192 76 
815 59 
804 56 
131 49 
420 47 

Yekûa 1487208 563 1579 758 737 1750 925 401 2 027 506 736 2 288 475 000 2 940 72 



Faaliyet sahası 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 
(Umumi Muvazene) 

1950 1951 1952 1953 1954 195 

15 089 500 
32 891 452 
9 717 436 
10 602 623 

13 664 853 
32 498 890 
10 713 184 
6 906 858 

Cari masraflar 

14 089 119 
37 639 050 
7 626 463 
6 993 452 

14 997 772 
44 847 238 
9 068 234 
7 928 624 

15 850 850 
49 175 014 
8 707 735 
9 864 120 

19 27 
65 01 
9 86 
12 64 

68 301 021 63 783 785 66 288 084 76 841 868 

Yatırımlar 

83 597 719 106 80 

34 367 011 
45 635 599 
104 529 196 
36 989 669 

34 550 898 
53 186 671 
132 980 699 
35 983 955-

22 228 368 
70 657 481 
191 043 836 
32 588 131 

33 581 033 
98 462 125 
241 184 684 
70 601 824 

35 725 500 
101 758 084 
246 264 456 
89 429 247 

24 01 
176 85 
410 19 
97 72 

Yekön 221 521 475 256 702 223 316 517 816 443 829 666 473 177 287 708 79 

Oari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

49 456 511 48 215 751 36 317 487 48 578 805' 51 576 350 43 29 
78 527 051 
114 ̂ 46 632 
47 592 302 

85 685 561 
143 693 883 
42 890 813 

108 296 531 
198 670 299 
39 521 583 

143 309 363 
250 252 918 
78 530 448 

150 933 098 
254 972 191 
99 293 367 

241 86 
420 06 
110 37 

Yeki» 289 822 496 320 486 008 382 805 900 520 671 534 556 775 006 815 59 



VSKI 

Büyük hiamet grupları itibariyle devlet masrafları 
* (Mülhak Bütçeler) 

Faaliyet sahası 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
iktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yekûn 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
İktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

1950 

1 402 050 
22 075 514 
9 295 150 
20 486 851 

— 
253 000 

23 834 499 

77 347 064 

81 001 
4 430 750 

— 
65 789 985 

— 
— 
1 

70 301 737 

1 483 051 
26 506 264 
9 295 150 
86.276 836 

— 
253 000 

23 834 500 

1951 

1 331 403 
21 595 021 
7 993 946 
28 661 115 

— 
— 

19 030 192 

78 611 677 

67 000" 
8 835 758 

.— 
88 305 501 

— 
— 
1 

97 208 260 

1952 1953 

Cari masraflar 
1 347 345 
23 908 178 
7 465 554 
21 720 307 

.— 
— 

19 706 396 

74 147 780 

1 565 679 
29 721 672 
7 373 139 
24 514 531 

— 
— " 

20 830 761 

84 005 782 
Yatarımlar 

43 000 
6 913 001 

— 
152 660 778 

/__ 
— 
— 

159 616 779 
Cari masraflar 

1 398 403 
30 430 779 
7 993 946 

116 966 616 
—. 
— 

19 030 193 

1 .390 345 
30 821 179 
7 465 554 

174 381 085 
— 
__ 

19 706 396 

155 000 
11 775 232 

— 
200 922 026 

— 
— 
— 

212 852 258 

1954 

1 655 375 
35 047 182 
8 504 643 
30 029 897 

—, 
— 

22 889 590 

98 126 687 

442 999 
12 840 451 

— 
294 736 976 

— 
— 
— 

308 020 426 
ve yatırımlar yekûnu 

1 720 679 
41 496 904 
7 373 139 

225 436 557 
— 
— 

20 830 761 

2 098 374 
47 887 633 
8. 504 643 

324 766 873 
-— 
— 

22 889 590 

195 

1 893 
45 89 
9 535 
42 094 

28 92 

128 337 

435 
15 785 

500 655 

47 
« 
516 922 

2 328 
61 676 
9 535 

542 750 

28 968 

Yekûn 147 648 801 175 819 937 233 764 559 296 858 040 406 147 113 645 259 
Not: Devlet Demiryötları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 



Faaliyet sahası 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Yekûn 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

Endüstri, madencilik., 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

1950 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 
(Mülhak Bütçeler) 

1951 1952 1953 1954 1955 

Cari masraflar 

14 770 320 
5 716 531 

20 486 851 

15 576 000 
2 351 503 
47 140 432 

722 050 

22 786 687 
5 874 428 

15 796 009 
5 924 298 

17 518 526 
6 996 005 

19 174 938 
6 779 606 
4 075 353 

23 303 
10 027 
8 764 

28 661 115 21 720 307 24 514 531 

Yatırımlar 

30 029 897 42 094 

10 741 521 
1 375 980 
75 248 000 

940 000 

13 324 441 
2 303 336 

135 590 001 
1 443 000 

14 052 560 
3 887 137 

181 460 329 
1 522 000 

15 144 909 
72 072 495 
183 947 072 
23 572 500 

23 031 
141 435 
311 997 
24 190 

Yekfoa 65 789 985 88 305 501 152 660 778 200 922 026 294 736 976 500 655 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

15 576 000 
17 121 823 
52 856 963 

722 050 

10 741 521 
24 162 667 
181 122 428 

940 000 

13 324 441 
18 099 345 
141 514 299 
1 443 000 

14 052 560 
21 405 663 
188 456 334 
1 522 000 

15 144 909 
91 247 433 
190 726 678 
27 647 853 

23 031 
164 738 
322 025 
32 954 

Yekûn 86 276 836 116 966 616 174 381 085 225 436 557 324 766 873 542 750 

Not: Devlet Demiryolları, Devlet Denizyottan, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 



Faaliyet saha» 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
tktisadi 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 H- Mülhak Bütçeler) 

1951 1952 1953 1954 

62 035 764 
189 076 612 
147 625 786 
83 736 394 

507 632 242 
105 165 488 
226 082 200 

Cari masraflar 
74 184 394 

198 297 788 
156 281 658 
82 483 473 

522 784 636 
114 888 697 
273 530 302 

91 094 168 
226 871 912 
173 704 287 
94 377 990 

589 590 625 
126 473 229 
312 801 112 

103 581 332 
260 699 556 
175 557 663 
104 047 057 
621 016 440 
126 475 447 
357 500 996 

1955 

130 482 
357 387 
202 299 
138 010 
731 046 
131 491 
445 937 

Yekûn 1275 634 355 1321 354 486 1422 450 948 1614 913 523 1748 878 491 2136 655 

8ıhhat 
Maârif 
Sosyal güvenlik 
tktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Sıhhat 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
tktisadi kalkınma 
Müdafaa 
Borç ödeme 
Umumi idare 

Yatırımlar 
3 960 786 6 121 904 12 022 468 26 165 000 24 675 999 20 453 

11286 609 20 219 722 25 385 501 42 177 732 53 077 837 72 585 

239 589 410 266 702 892 330 334558 460 448 808 483 540 893 729 343 
21 063 330 

3 157 800 

22 144 150 

5 016 002 

19 134 600 

2 123 251 

45 409 048 42 845 000 . 73 516 

3 167 871 1 603 000 2 145 

Yefcân 279 057 935 320 204 670 389 000 378 577 368 459 605 742 729 898 043 

Cari masraflar ve yatırımlar yekunu 
60 980 329 
197 067 005 
132 342 634 
321 523 908 
520 912 611 
98 646 857 
'223 218 946 

68 157 668 
209 296 334 
147 625 786 
350 439 286 
529 776 392 
105 165 488 
231 098 202 

86 206 862 
223 683 289 
156 281 658 
412 818 031 
541 919 236 
114 888 697 
275 653 553 

117 259 168 
269 049 644 
173 704 287 
554 826 798 
634 999 673 
126 473 229 
315 968 983 

128 257 331 
313 777 393 
175 557 663 
587 587 950 
663 861 440 
126 475 447 
359 103 996 

150 935 
429 973 
202 299 
867 354 
804 562 
131 491 
448 083 

Yekum 1554 692 290 1641 559 156 1811 451 326 2192 281 782 2354 621 220 3034 699 
M ot i Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemiştir. 



V 

Faaliyet «anası 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Ziraat 
Münakalât 
Nafıa 

filndüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Eiraat 
Münakalât 
;Nafıa 

Endüstri, madencilik, 
elektrik enerjisi 
Eiraat 
Münakalât 
Nafıa 

Başlıca faaliyet sahaları itibariyle iktisadi kalkınma masrafları 
(Umumi Muvazene + Mülhak Bütçeler) 

3950 1951 1952 1953 1954 1955 

15 089 500 
47 661 772 

8 580 593 
10 602 633 

13 664 853 
55 285 577 
7 879 106 
6 906 858 

Cari masraflar 

14 089 İ19 
53 435 059 
8 025 843 
6 933 452 

14 997 772 
62 365 764 
9 085 830 
7 928 624 

15 850 850 19 278 
68 349 952 
9 254 061 

10 592 194 

88 316 
13 567 
16 848 

Yekûn 81 934 498 83 736 394 

49 943 011 45 292 419 
47 987 102 54 562 651 

104 669 628 130 049 271 
36 989 669 36 798 551 

82 483 473 94 377 990 

Yatırımlar 

35 552 809 47 63Ş 593 
72 960 817 102 349 262 
188 289 801 238 342 125 
33 531 131 72 123 828 

104 047 057 138 010 

50 870 409 
106 251 664 
235 617 073 
90 801 747 

47 051 
182 148 
399 820 
100 322 

Yekûn 239 589 410 267 702 892 330 334 558 460 448 808 483 540 893 729 343 

Cari masraflar ve yatırımlar yekûnu 

65 032 511 
95 648 874 
113 250 221 
47 592 302 

58 957 272 
109 848 228 
137.928 377 
43 705 409 

49 641 928 
126 395 876 
196 315 644 
40 464 583 

62 631 365 
164 715 026 
247 427 955 
80 052 452 

66 721 259 
174 601 616 
244 871 lS4 
101 393 941 

66 330 
270 465 
413 388 
117 170 

Yekûn 321523 908 350 439 286 412 818 031 554 826 798 587 587 950 867 354 

Not: DevUt Dvmiryöllan, Devlet Denizyolları, PTT ve Devlet Havayolları cetvele ithal edilmemi§tir. 
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i. Sağlık hizmetleri : 

Umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idarelerin 1957 bütçe lâyihalarına, sağlık işle
ri için konulan tahsisat (192 126 029) lira olup bunun (% 88,6) nispetindeki (170 294 433) lirası ca
ri masraflara, bakiyesini teşkil eden (•% 11,4) nispetindeki (21 831 596) lirası da yatırımlara aittir. 
Bu tahsisatın, 1950 - 1956 rakamlariyle karşılaştırılması, bu sahadaki inkişafı gösterme bakımından 
faydalı olacaktır. 

Sene 

1957 
1950 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

Sene 

1957 
1956 

Artış miktarı ; 
Artış nispeti : 

Cari masraflar 

170 294 433 
57 019 543 

113 274 890 
% 198,7 

Cari masraflar 

170 294 433 
150 607 333 

19 687 100 
% 13,1 

Yatırımlar 

21 831 596 
3 960 786 

17 870 810 
% 451,2 

Yatırımlar' 

21 831 596 
13 484 446 

8 347 150 
% 61,6 

Yekûn 

192 126 029 
60 980 329 

131 145 700 
% 215 

Yekûn 

192 126 029 
164 091 779 

t. 

28 034 250 
% 17,1 

1950 senesini takibedeıı 6 yıl zarfında bu sahada, ceman 714 908 272 liraya varan tahsisatın ve bu
nunla müterafik olarak yapılan çalışmaların müspet neticeelrini aşağıdaki tablolarda, mukayeseli 
bir şekilde açıkça görmek mümkündür. 

Umumi sağlık müesseseleri 

•1. Sağlık merkezleri sayısı 
2. Hastane sayısı 
3. Doğum ve çocuk bakımevi 
4. Mevcut yatak sayısı : 
a) Sağlık merkezlerinde 
b) Devlet hastanelerinde 
c) Doğum ve çocuk bakımevlerinde 
ç) Belediyeye ait hastanelerde 
d) İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
5. Yatarak tedavi görenler 
6. Ayakta tedavi görenler 
7. Röntgen muayenesi 
8. Lâboratuvar muayenesi 

Verem müesseseleri 

1. Verem hastane ve paviyonlan 
2. Yatak sayısı 
3. Tedavi görenler (Yatakta) 
4. » » (Ayakta) 
5. Röntgen muayenesi (Radyoskopi, 
6. Lâboratuvar muayenesi 

1950 

16 
39 
26 

160 
7 329 
710 

1 934 
1 504 

125 725 
852 032 
123 398 
223 411 

, Radyografi) 

1955 

273 
119 
26 

2 060 
13 695 
1 716 
2 414 
4 041 

316 205 
2 393 728 2 
168 043 
461 331 

1950 

' 7 
1 097 
12 784 
122 018 
127 353 
2 910 

1956 

280 
121 
26 

2 282 
15 195 
1 760 
2 388 
4 312 

310 539 
294 171 
215 633 
499 950 

1955 

(Eylül sonu) 

inşa 
» 
» 

89 
7 277 
22 753 
208 553 
195 
133 

345 
682 

halinde olanlar dâhil 
» 
» 

• 

1956 

» » 
» » 

(Eylül sonu) 

89 
7 777 
26 802 
291 763 
231 610 
170 024 
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Görülüyor ki, (25 937) si umumi sağlık müesseselerinde, (7 777) si ise verem hastanelerinde ol

mak üzere vatandaşların hizmetine arz olunan yatak sayısı, 1956 Eylülünde (33 714) e yükselmiş 
bulunmaktadır. İnşa ve proje halindeki müessese ve hastanelerdekilerle birlikte bu yatak adedi 
pek kısa bir zamanda 44 binin üstüne çıkmış olacaktır. Bu mevzuda 1950 ile bir mukayese yapıldı
ğı takdirde mezkûr rakamın yüzde üç yüz gibi mühim bir artışa tekabül ettiği görülür. 

Verem mücadelesi : 

J. 
2. 
o o. 
4. 

\5. 
6. 

Verem dispanseri 
Muayene edilenler sayısı 
Tüberkülin denemesi 
B. C. G. aşısı tatbiki 
Lâboratuvar muayenesi 
Radyolojik tetkikler 

1950 

7 
75 241 

185 734 
70 918 
11 144 
49 711 

1955 

44 
148 889 

2 808 898 
874 305 
23 308 
80 624 

1956 (Ey
lül sonu) 

46 
168 744 

2 527 938 
991 352 
32 530 

158 496 

. Verem mücadelesi için 1950 bütçesine 1 850 000 lira konulmuş olmasına mukabil 1956 bütçesin-^ 
de bu mevzua ayırdığımız tahsisat 4 milyon liraya yakındır. 1957 teklifi ise bu miktarın da. fevkine 
çıkmaktadır. 

Trahom mücadelesi : 

Bilhassa Cenup vilâyetlerimizde bir kısım vatandaşları muzdaribeden trahom hastalığı ile mü
cadeleye, bir taraftan geniş çaptaki taramalarla, diğer taraftan trahom hastaneleri ve dispanser
lerinde ve nihayet köylere kadar teşmil olunan tedavi evlerinde hasta vatandaşların tedaviye tâbi 
tutulmaları ile ehemmiyetle devam olunmaktadır. Trahom taramasına tâbi tutulan nüfusun, 1950 
yılında % 33 ü bu hastalığa musap iken yapılan çalışmaların müspet neticesi olarak bu nispet 
1955 yılında % 17,3 e düşmüş bulunmaktadır. 

Sıtma mücadelesi : . 

34 bölgede 61 vilâyet, 336 kaza ve 12 812 köyü ve (6,7 milyonu köylerde, 5,6 milyonu da şehir
lerde olmak üzere) nüfusumuzun yarısını şümulü içerisine alan sıtma mücadelesindeki faaliyetlere 
devam olunmaktadır. Bu maksat için 1957 bütçe lâyihasiyle 6 350 000 lira teklif edilmektedir ki, 
bu miktar 1950 dekinden 2 850 000 lira bir fazlalığı ifade etmektedir. 

Bu sahadaki faaliyet cümlesinden olmak üzere, haşere mücadelesine tahsis edilerek sarf olunan 
kimyevi maddelerin miktarı, 1956 da (Eylül gayesinde) 1955 in aynı devresindeMnden 369 ton arta
rak 1 332 tona çıkmıştır. 

Bu faaliyet müspet neticesini sıtmalı nispetinin azalmasında göstermektedir. Nitekim, 1950 de 
(% 7,1) olan bu nispet, 1955 te (% 0,7) ye, 1956 içerisinde de (% 0,6) ya düşmüş bulunmaktadır. 

2. Maarif hizmetleri : 

İlk, orta, teknik ve yüksek öğretimi içine alan maarif hizmetleri 'için 1957 yılı bütçe lâyihaları 
ile teklif olunan tahsisat (556 936 190) liraya baliğ olma'ktadır. Bunun cari masraflar ve yatırım
lar itibariyle bölünüşü ve 1950 - 1956 yılları tahsilat rakamları ile mukayesesi şöyledir : 
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Oari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1957 
1950 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

1957 
1956 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

479 133 452 
185 780^396 

293 353 056 
% 157,8 

Cari masraflar 

479 133 452 
424 988 862 

77 802 738 
11 286 609 

66 516 129 
% 589,3 

Yatırımlar 

77 802 738 
75 952 889 

556 936 190 
197 067 005 

359 869 185 
% 182,6 

Yekûn 

556 936 190 
500 941 751 

54 144 590 
% 12,7 

1 849 849 
% 2,4 

55 994 439 
% Ü,2 

Bu rakam ve nispetler, maarif sahasındaki büyük gayretlerimizi göstermeye kâfidir. 

Bu vesile ile, kültürel kalkınmamıza matuf gayretlerin 6 sene gibi kısa bir devrede elde olunan 
müspet neticelerini burada ilk, orta, teknik ve yüksek öğretim sahaları itibariyle ve mukayeseli ola
rak göstermekte fayda mülâhaza olunmuştur. ' A 

(A) tik öğretim 

1950 1955 1956 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Okul sayısı 
öğretmen sayısı 
öğrenci sayısı 
öğretmen okulu sayısı 
öğretmen okulu öğret-
men sayısı 
öğretmen okulu öğren
ci sayısı 

12 511 
27 144 

1 460 958 
8 

18 789 
42 874 

1 877 145 
38 

19 122 
44 965 

2 116 000 
42 

95 

1 825 

865 

16 496 

929 

18 000 

Bilhassa köylerde oturan vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermek ve her köyü bir ilkokula 
kavuşturmak gayesiyle geçen yıllarda olduğa gibi 1957 yılı bütçesine de 20 000 000 lira tahsisat 
konulmuştur. Bu arada, halkımızın teşkil etmekte oldukları ve sayıları bugün 251 e varan okul 
yaptırma derneklerine yardım olmak üzere, ayrıca bütçeye 1 133 386 lira tahsisat konulmuştur. 

(B) Ortaöğretim : 

1950 1955 1956 

Liselerd* : 
Ivisae sayısı 
öğrenci sayısı 
Ortaokullardı. : 
Ofeü •ayı* 

Öğrenci sayısı 
Ortaokul ve liselerde öğretmen sayısı 

59 
18 2Ö7 

m 
58 675 
5 155 

87 
32 852 

420 

108 202 
6 751 

90 
31 289 

588 

125 924 
6 727 

(84 fi ffitoi fof!ı 
okullardır.) 

on»» 



— e?r — 
Bunlara ilâveten öğretim dili Türkçe - ingilizce olan 6 -kolejden 5 i geçen ders yıhıfck, biri dıe 

bu yıl hizmete girmiş bulunmaktadır. 1955 te bu kolejlerde okuyanların «ayısı 422 iken bu rakamın 
bugün 707 ye yükselmiş olması, bu sahadaki teşebbüsleıia mazhar olduğu alâkayı tebarüz ettirmesi 
bakımından kayde şayandır. 

İlkokullarda olduğu gîbi ortaokul binası yaptırmak üzere teşekkül eden derneklere de şimdiye 
kadar olduğu üzere 1957 bitmesiyle de yardım yapılacak ve bunların faaliyetleri teşvik olunacaktır. 

(O) Teknik öğretim : 

1950 1955 1056 

Kız sanat enstitüleri sayısı 
Akşam kız sanat okulları sayısı 
Erkek sanat enstitüleri ve orta sanat 
okulu sayışı 
Sanat ve meslek okullarmda'ki öğrenci 
tfayısı 61 

47 
96 

64 

106 

72 
134 

69 

81 890 

75 
137 

80 

88 534 

Okul faaliyeti yanında, çeşitli mesleklerde müstahsil halde bulunan halkımızı meslekleriyle alâkalı 
teknik bilgilerle teçhiz etmek ve meslek sahibi olmak istiyenleri buna hazırlamak* okuma, yazma öğren
mek istiyenlerin.bu arzularına cevap vermek maksadiyle meslek ve halk eğitim kurslarına da önem veril
miştir. Bu suretledir ki, 1950 de 270 ten ibaret bulunan bu kursların sayısı 1955 te 828 e, 1956 yılın
da 834 e ve bunun tabiî bir neticesi olarak da buralara devam edenlerin sayısı 1950 nin 13 639 raka-
mukabil 1956 da 22 056 ya yükselmiştir. -.. » 

Bu sahadaki faaliyete 1957 yılında da aynı hızla devam olunmak üzere bütçelere lüzumlu tahsisat 
konulmuş bulunmaktadır. ' 

Yüksek öğretim: 

Üniversitelerimiz için teklif- edilen tahsisat 1950 ve 1956 yülariyle mukayeseli olarak aşağıda gös
terilmiştir. 

1950 1956 1957 teklifi 

Ankara Üniversitesi 7 401 300 22 902 850 23 389 910 
İstanbul Üniversitesi 14 359 734 28 878 088 27 226 826 
İstanbul Teknik Üniversitesi 3 776 412 17 914 601 19 027 370 

25 537 446 69 605 539 69 644 1Ö6 



Bu tahsisatın büyük kısmı Hazine yardımı ile karşılanmaktadır. Şöyle ki: 

Ysrdxm miktarı 
1950 de 1956 da 1957 Teklifinde 

Ankara Üniversitesine 6 532 000 19 892 402 20 204 001 
İstanbul Üniversitesine 12 210 000 26 348 086 ^ 24 620 000 
İstanbul Teknik Üni
versitesine ' 3 230 000 15 444 762 15 600 000 

(*) 21 972 000 61 685 250 60 424 001 

Görüldüğü veçhile 1957 yılında Üniversitelerimize yapılmak istenilen yardım (60 424 001) lira 
olup 1950 ye nazaran (38 452 001) lira fazladır. Bu yardımlarda 1956 ya nazaran müşahede olu
nan cüzi bir noksanlık ise bu üniversitelere ait bir kısım inşaatın 1956 da ikmal edilmiş olmasın
dan ileri gelmektedir. 

Cari masraflara tahsis edilmek üzere 1957 de bu üç üniversiteye yapılması derpiş, olunan yar
dımların, 1956 daki yardımlarla bir mukayesesi yardımlarda bir azalma değil bilâkis 3 021 253 
lira gibi bir fazlalık mevcudolduğunu gösterecektir. 

1956 1957 
Cari masraflar Oari masraf lar 

Ankara Üniversitesi 16 469 900 17 250 000 
İstanbul Üniversitesi 18 299 085 20 100 000 
İstanbul Teknik Üni
versitem 9 301 762 9 742 000 

44 070 747 47 092 000 

Üniversitelerimizde okuyan gençlerimizin sayısı da aşağıya alman tabloda görüldüğü üzere bir 
yıldan diğerine artmaktadır : 

Ankara Üniversitesi Öğrenci sayısı 
İstanbul Üniversitesindeki öğrenci sayısı 
İstanbul Teknik Üniverısitesindeki öğrenci sayısı 
Ege Üniversitesi 

1950 - 1951 
Ders yılında 

0 814 
12 541 
.1 446 

1954 - 1955 
Ders yılında 

8 814 
13 339 
2 203 

1955 - 1956 
Ders yılında 

11 434 
15 057 
2 556 

203 

(*) Diğer taraftan Ege Üniversitesi ile kurulma sahasında bulunan Atatürk ve Karadeniz Teknik 
Üniversiteleri için Maarif Vekâleti bütçesine 1956 yılında konulmuş olan 4 950 000 lira tutarındaki 
tahsisat, bu yal (6 950 000) liraya çıkarılmıştır. Üniversitelerimize yapılan yardımın hakiki mikta
rım bulmak için bu rakamların da nazara alınması lâzımdır. 

« 
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Talebe sayısında kaydolunan bu artış, üniversitelerin profesör, doçent ve diğer öğretim kad

rolarının da bir yıldan diğerine genişletilmesini icabettirmiştir. 

1950 - 1951 1954 - 1955 1955 - 1956 
Ders yılında Ders yılında Ders yılında 

Ankara Üniversitesindeki öğretim üyeleri sayısı 513 700 760 
İstanbul Üniversitesindeki öğretim üyeleri say«ı 663 707 738 
İstanbul Teknik Üni. sindeki öğretim üyeleri sayısı 210 252 273 
Ege Üniversitesi — . - — 18 

Diğer taraftan Doğu illerimizde kurulması kararlaştırılmış olan Atatürk Üniversitesinin hazır
lıkları 1958 de tedrisata başlamak üzere hızla ilerlemektedir. 

Merkezi Trabzon'da bulunacak olan yeni Teknik Üniversite için gereken hazırlıklar da yapıl
maktadır. t 

Nihayet, «Ankara Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin» açılmasına hazırlık teşkil etmek üze
re kurulmuş olan Ankara Yüksek Teknoloji Enstitüsü de memleketimiz için bir kazanç olmuştur. 

E) Basın - Yayın ve Turizm faaliyeti: 

Bir cephesi ile kültür faaliyetleri arasında mütalâa edilebilecek olan Basın' - Yayın ve Turizm 
işleri keza inkişaf halindedir. Bu meyanda radyo alıcı cihazı sayısı geçen yıla nazaran 31 708 ar
tarak 1 033 013 e yükselmiştir. 1950 ile yapılacak bir mukayese ise artışın 670 547 aded gibi 
% 185 nispetinde olduğunu göstermektedir. Bunun yanında memleketimizi dâhilde ve hariçte 
her cephesiyle tanıtacak neşriyatta bulunulmuş ve filim çekme ve gösterme faaliyetine hız veril
miştir. 

Turizm sahasındaki çalışmaların tabiî bir neticesi olarak memleketimizde mevcut otel ve 
pansiyonlardaki oda ve yatak sayısı büyük nispetlerde artmış ve 1950 de 23 676 olan oda 
sayışa 1956 da 85 000 e, yine 1950 de 55 061 olan yatak sayısı da 136 000 e ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, Basın - Yayın ve Turizm işlerini daha da inkişaf ettirmek gayesiyle 
mevcut teşkilâtın günün şartlarına uygun olarak takviyesi ve genişletilmesi yoluna da 
gidilmiştir. Bu maksatla cari yıl içerisinde Sanfiransisko 'da açılan Haberler Bürosu ile Bağ-
dad 'da ihdas olunan Basın Ataşeliğine ilâveten 1957 içerisinde Londra, Kıbrıs ve Beyrut'ta birer 
haberler bürosu, KaraşiMe bir Basın Ataşeliği açılmasını ve mevcut dış teşkilâtın takviyesini 
temin etmek üzere hazırlanan kanun lâyihası Yüksek Meclise sevk olunmuştur. 

3. Millî Müdafaa hizmetleri: 

1957 bütçe lâyihalarının muhtelif kısımlarında, Milli Müdafaa hizmetleri için teklif edilen 
tahsisat 1956 bütçesinde mevcut tahsisata nazaran 173 925 485 lira fazlasiyle 1 047 070 437 
liradır. Bu meblâğ 1950 bütçesinin ihtiva ettiği tahsisattan 526 157 826 lira fazladır ki, faz
lalık nispeti % 100 ü aşmaktadır. Mukayesenin geçen yıllarda olduğu gibi bir kere de câri 
ve yatırım masrafları itibariyle yapılması ise şu neticeyi vermektedir. 

Cari 
**• masraflar Yatırımlar Yekûn 

1950 498 849 281 21 063 330 520 912 611 
1956 809 961 827 63 183 125 873 144 952 
1957 996 610 987 50 459 500 1 047 070 437 
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Bütçelerimizden yapılan bu geniş tahsislere ilâveten para olarak ifadesi yarım milyar li«» 

ramn fevkinde bulunan Amerikan askerî malzeme yardımım, ve karşılık paralar yoliyle temin 
olunacak mebaliği ayrıca kaydetmek lâzımdır. 

Bunlardan başka yine Millî Müdafamızm takviyesi ile alâkalı olarak NATO Müşterek Enf-
ranstrüktür Programından memleketimizde yapılan ve yapılacak olan tesislerin ehemmiyetine işa
ret olunmalıdır. Filhakika îbu tesislerin mali portesi takriben (775) milyon lira gibi yüîkısek bir 
rakama baliğ olmaktadır. 

Kahramanlığını her vesile ile göstermekten geri kalmamış olan şanlı re büyük ordumuzun dai
ma cihan sulhunu idame yolunda kendi&me terettüb edecek vazifeleri kudretle ifa edebilecek bir 
seviyede ve tekniğin Mtün imkânları ile mücehhez olarak bulundurulması için hiçbir fedakârlı
ğın esirgenmiyeceğinde şüphe yoktur. 

Karada, havada ve denizde Türk silâhlı kuvvetlerinin NATO standartlarına uygun olarak takvi
yesinde dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleriyle Kanada'nm devam etmekte olan yar
dımlarını burada yeri gelmişken bir kere daha şükranla anmak isteriz. 

4. îktisadi kalkınma : 

îktidara geldiğimiz tarihten toeri bütçelerimizden iktisadi kalkınma işlerimiz için ayırdığımız 
tahsisat, ilişik cetvellerde mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

1957 'bütçe lâyihalariyle kalkınma işlerimiz için umumi ve mülhak bütçelerle teklif edilen tahsi
sat yekûnu 1 310 553 782 liradır ki; umumi bütçe yekûnunun % 31,9 u gibi pek yüksek bir kıs
mını teşkil etmektedir. Bu rakamın cari masraflar ve yatırımlar itibariyle 1950 ve 1956 rakam» 
lariyle bir mukayesesi aşağıya alınmıştır. ' ' 

1950 ile mukayese : 
Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

, „ < I I I I . . 

1957 208 414 707 1 102 139 075 1 310 553 782 
1950 81934 498 239 589 410 321523 908 

Artış mîktarı : 126 480 209 862 549 665 989 029 874 
Artış nispeti : % 15,2 ' % 360 % 307,6 

1956 ile mukayese : 
Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1957 208 414 707 1102 139 075 1310 553 782 
1956 164 134 438 828 865 809 993 000 247 

Artış miktarı : 44 280 269 273 273 266 317 553 535 
Artış nispeti : % 27 % 33 % 32 

Görüldüğü gibi bu sahada bilhassa yatırım tahsisatmdaki artış miktarı, hele 1950 ile mukayese 
yapıldığı takdirde, muazzam kelimesi ile tavsife lâyıktır/İktisadi kalkınmaya matuf yatırımların 
bütçe rakamlarına nispeti ise bu inkişafı daha da mânalandırmaktadır. Şöyle ki; 
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Umumi ve mülhak iktisadi kalkınmaya 

bütçeler toplamı matuf yatırımlar Nispeti 

1950 1 554 692 290 239 589 410 % 15 
1956 3 444 470 832 828 865 809 % 24 
1957 4 095 645 393 1 102 139 075 % 26,9 

Çeşitli mevzuları ihtiva eden iktiöadi kalkınmamız için bütçelerimizden yapılan tahsislere ait 
rakamları bir kere de (1) endüstri, madencilik ve enerji, (2) ziraat, (3) münakalât, (4) nafıa hiz
metleri itibariyle tahlil etmek yerinde olacaktır. 

1950, 1956 ve nihayet 1957 yıllarında bu (4) mevzua bütçelerden tefrik olunan tahsisat şöy
ledir: !Î%VÎ"'V-- ••.-.-. 

1950 1956 1957 

İ.- Endüstri, maden
cilik ve enerji 65 032 511 
2. Ziraat 95 648 874 
3. Münakalât 113 250 221 
4. Nafıa 47 592 302 

a) Endüstri, madencilik ve enerji : 

Endüstri, madencilik ve enerji işleri için yapılan büyük harcamaların, Devlet bütçesinde, doğ
rudan doğruya görülemiyeceği malûmdur. Gerekçenin ilk kısımlarında arz ve izah olunan bu sek
töre mütaallik hummalı ve verimli çalışmaları burada tekrara mahal olması gerektir. Ancak bu 
hizmetler için bütçelerimizde yer alan tahsisatı da kısaca zikretmek lâzımdır. 

1957 yılı bütçeleriyle bu hizmetler için teklif edilen tahsisat yukarda görüldüğü gibi 67 622 469 
liradan ibaret olup bunun 17 674 734 lirası cari masraflara 49 947 735 lirası da yatırımlara taal
lûk etmektedir. 1950 ve 1956 bütçeleriyle aynı maksada tahsis edilen mebaliğin bunlarla mukaye
sesi de şöyledir : 

Cari 
masraflar Yatırımlar Yekûn 

1950 15 089 500 49 943 011 65 032 511 
1956 17 613 571 39 112 669 56 726 240 
1957 17 674 734 49 947 735 67 622 469 

b) Ziraat işleri : 

-Tabiî şartları ve nüfusunun terekküp tarzı itibariyle memleketimizde ziraatin ehemmiyeti her 
çeşit izahtan vareste kalınacak derecede malûmdur. Bu realiteden hareket olununca, çeşitli sektör
leriyle ziraat işlerimizin inkişafı için geniş tahsislerde bulunmanın zarureti kendiliğinden anlaşılır. 

1957 yılı bütçeleriyle ziraat işleri için teklif edilen tahsisat, 517 888 445 lira gibi yüksek bir 
seviyede tutulmuştur. Bu meblâğın 143 379 560 lirası câri masraflar, 374 508 885 lirası da yatırım 
masrafları olarak umumi ve mülhak bütçelerde yer almaktadır. 1950 ve 1956 rakamları ile yapı
lacak mukayese şu neticeyi verir : 

56 726 240 
350 423 517 
482 456 811 
103 393 679 

67 622 469 
517 888 445 
563 532 264 
161 510 604 

f 



" rri; 

1957 
3950 

Artış miktarı : 
^Artış nispeti : 

1957 
1956 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

Cari masraflar 

143 379 560 
47 661 772 

95 717 788 ' 
% 200,8 

143 379 560 
109 063 797 

34 315 763 
% 31,5 

Yatırımlar 

374 508 885 
47 987 102 

326 521 783 
% 680,4 

374 508 885 
241 359 720 

133 149 165 
% 55,2 

Yekûn 

517 888 445 
95 684 874 

422 203 571 
% 441,2 

517 888 445 
350 423 517 

167 464 928 
% 47,8. 

1957 teklifinde 1956 ya nazaran müşahede olunan 167 464 928 lira tutarındaki artış yani Or
man Kanununun tatbikatı, tohumluk tevziatının artması, ihtiyaçlara matlûp şekilde cevap vermek 
üzere ziraat teşkilâtının takviyesi, sulama ve toprak etüd faaliyetinin daha da şümuliendirilmesi 
ve hayvan sağlığına daha büyük bir hız verilmek istenmesinden ileri gelmektedir. 

Geniş mikyasta yapılan ve yapılmak istenen tahsislerle ziraat işlerinin çeşitli sektörlerinde kay-
dolunduğunu memnuniyetle müşahede ettiğimiz inkişafa gelince : 

a) Tohumluk tevziatı : 

1940 dan 1950 ye kadar gecen 10 sene zarfında tevzi olunan tohumluk miktarı 270 000 ton idi. 
Bu miktar 1950 den 1955 sonuna kadar olan 6 senelik devrede 712 600 tonu geçmiştir. İçinde bu
lunduğumuz yılda dağıtılmış bulunan 127 428 ton da nazara alınırsa 6,5 senede dağıtılan tohumluk 
miktarının 840 028 tonu bulduğu görülür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından peşin para mukabilinde satılan miktarlar bu rakama dâhil 
bulunmamaktadır. Bu teşkilât tarafından sadece 1955 - 1956 devresinde selektörlenmiş ve ilaçlan
mış olarak çiftçiye tevzi edilen tohumluğun 91 890 tonu bulmuş olduğu kayda değer. 

Pamuk tohumluğuna gelince : 19&0 de 350 tondan ibaret bulunan tevziat, 1951 de 2 000, 
1952 de 5 000, 1953 te 9 000, 1954 te 10 000 1955 te 12 000 ve nihayet 1956 yılında 12 150 tonu 
bulmuştur. 

b) Toprak dağıtımı : 

Malûm olduğu üzere çiftçiyi topraklandırma faaliyetine 1945 yılında 4753 sayılı Kanunla baş
lanmıştır. Mezkûr kanunun meriyete girmesinden 1950 Mayısına kadar geçen devrede ancak 
320 köyde 20 208 çiftçi ailesine 908 860 dönüm toprak dağıtılmış ve mera tahsisinde bulunul
mamış olmasına mukabil 1950 Mayısından 1955 yılı sonuna kadar geçen 5,5 senede 2 457 köyde 
215 747 çiftçi ailesine 10 898 015 dönüm toprak dağıtılmış ve 6 057 951 dönüm mera tahsisi 
yapılmıştır. Bundan başka 1.1.1956 dan 12. XI . 1956 tarihine kadar 153 köyde 13 330 çiftçi 
ailesine 664 786 dönüm toprak tevzi olunmuş ve 417 845 dönüm mera tahsisinde bulunulmuştur. 

o) Ziraat alet ve makineleri : 

İktidarımızın Türk çiftçisini modern alet ve makinalarla teçhiz etmek hususunda sarf ettiği 
emsalsiz gayretler rakamlarla şöylece kabili ifadedir : 
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Traktör adedi 
Traktör pulluğu adedi 
Vanvey adedi 
Mibzer adedi 
Diskarov adedi 
Harman makinesi aded 
Biçer - döver adedi 

1956 Ağustos 
1950 bağında 

6 281 
6 050 

375 
4 215 
2 633 

i 883 
1 133 

21 570 

sonunda 

41 865 
48 046 
5 202 

21 254 
18 434 
3 072 
6 730 

144 583 

d) Ziraat kursları : 

1950 yılından itibaren bir taraftan ziraat teşkilâtımıza dâhil teknik ^elemanlarla gerekli bilgi
lerle teçhiz için kısa süreli teknik eleman* kursları açılmış, diğer taraftan çiftçilerimizi ve hal
kımızı daima temas halinde oldukları zirai mevzularda tenvir gayesiyle halk kurslara sayısı artı
rılmıştır. Böylece 1950 senesinde 103 halk kursuna ancak 2 500 kişi iştirak etmişken 1956 yılı 
içerisinde kurs sayısı 1 750 ye ve bunlara devanı edenlerin sayısı 76 000 ıe yükselmiştir. 1955 yı
lı nıtn aynı devresi ile mukayesede bulunulduğu takdirde kurs sayısında 250, iştirak edenler sa
yısında ise 11 000 gibi kayda şayan bir artış olduğu görülür. 

Ayrıca hayvancılık, tavukçuluk, arıcılık, ipek böcekçiliği sahalarında geliştirmeye ve ıslaha 
matuf çalışmalara hususi bir ehemmiyet verilmiş ve bu yıl kabul olunan yeni Orman Kanunu ile 
de hem orman mahsullerinin muhafazasına ve hem de ormanlık bölgelerdeki köylerin kalkınma
sına müteveccih tedbirler alınmıştır. 

Su işleri : 

Salama, taşkınlardan koruma ve kurutma gibi bir taraftan zirai kalkınmamızla, diğer taraf
tan nüfusumuzun büyük bir 'kısmının sağlığı ile ilgili bulunan su işlerine atfedilmekte olan önem 
cidden büyüktür. Enerji istihsali ile alâkalı bir kısım çalışmaları da içine alan su işlerinde 1950 
yılından bu tarafa başarılan işler hakkında gerekçenin ilk kısmında etraflı malûmıat verilmiştir, 

Sulamaya tâbi tutulan ekim sahasının, kurutulan bataklıklarla taşkınlardan ve siellerden ko
runan arazinin genişlemesi, köy içme suyu dâvasının hal yoluna girmesi, yeraltı sularından isti
fade edilmesi, hidro - elektrik işlerinde muazzam eserlerin meydana getirilmiş olması, hiç şüphesiz 
ki, bu sahaya büyük tahsislerde bulunulmuş olmanın ve bu yoldaki gayretlerin neticeleridir. 
Filhakika, 1950 yılında sulama işlerine bütçeden ayrılan tahsisat 18,5 milyon lira gibi cüzi bir 
miktarda iken bu tahsisat yıldan yıla artırılarak 1956 da 219 697 689 liraya çıkarılmıştır. 1957 
teklifi ise 337 467 579 lira olarak huzurunuza getirilmiştir. 1950 yi takibedem 6 yılda yalnız Dev
let bütçelerinden su işlerine verilen tahsisatın 651 milyon liranın fevkinde bulunduğunu burada 
kaydetmek lâzımdır. 

c) Münakale işleri: 

İktisadi kalkınmamızdaki mevkiinin ehemmiyeti izahtan müstağni bulunan ve kara, demir, deniz 
ve havayolları ve limanları gibi çeşitli eepheleriyle hususiyet arz eden münakale işleri için 1957 büt
çeleriyle ceman 563 632 264 lira teklif olunmaktadır. Bu meblâğın 1950 ve 1956 tahsisat rakamlariyle 
jmıkayesesi şöyledir: 



Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1957 
1950 

Artış nispeti: 
Artış nispeti 

1957 
1956 

Artış miktarı: 
Artış nispeti: 

12 282 014 
8 580 593 

% 43,1 
% 43,1 

Cari masraflar 

12 282 014 
19 777 945 

(_) 7 495 931 

551 250 250 
104 669 628 

446 580 622 
% 426,7 

Yatırımlar 

551 250 250 
462 678 866 

88 571 374 
% 19,1 

563 532 264 
113 250 221 

450 282 043 
% 397,6 

Yekûn 

563 532 264 
482 456 811 

81 075 453 
% 16,8 

1957 teklifinde, cari yıl bütçesine göre müşahede olunan farkın büyük kısmı bilhassa karayolla
rına verilen tahsisatın artırılmasından ileri gelmektedir. Münakale işlerinde varılan neticeleri kısaca 
gözden geçirilmekte fayda mülâhaza olunmuştur. 

Karayolları: f 

İktisadi ve içtimai hayatımızda olduğu kadar Millî Müdafaamız bakımından da mühim mevkii 
malûm bulunan ve bu itibarla 1950 yılını takiben bir dâva olarak ele alman karayoUanmıza tahsis 
edilen para, 1951 -1956 yıllarında ceman 1 269 107 550 lira gibi yüksek bir rakama baliğ olmuştur. 
Bu paranın (% 96,13) nispetinde 1 220 091 116 lirasının yatırımlar için olması, bu mevzu üzerin
de nasıl ehemmiyet ve hassasiyetle durulmakta bulunduğunun bariz delilini teşkil eder. 1957 yılında 
tahakkuk ettirilecek yol programı için 14 549 105 lirası cari masraflara 416 500 000 lirası yatı
rımlara muhassas olmak üzere ceman 431 049 105 lira teklif olunmaktadır. Bu meblâğın 1950 ve 
1956 rakamları ile mukayesesi şu neticeyi vermektedir : 

Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1957 
1950 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

1957 
1956 

Artış miktarı : 
Artış nispeti : 

14 549 105 
6 162 946 

8 386 159 
% 136,1 

Cari masraflar 

14 549 105 
10 884 763 

3 664 342 
% 33,7 

416 500 000 
47 140 432 

369 359 568 
% 783,5 

Yatırımlar 

416 500 000 
331 845 864 

84 654 136 
% 25,5 

431 049 105 
53 303 378 

377 745 727 
% 708,7 

Yekûn 

431 049 105 
342 730 627 

88 318 478 
% 25,8 

Daima artış kaydeden ve bu suretle dâvanın halli yolunda fgemş imkânlar veren bu tahsislerle 
1950 yılım takibeden yıllarda başarılan idlerin küçük bir bilançosunu aşağıdaki tabloda 1950 ile 
mukayeseli olarak görmek mümkündür : 
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1950 1956 

Yaz ve kış geçit veren yollar (Km.) 
Bakım altındaki yollar » 
Asfalt yollar » 
Mevcut ve hali inşadaki köprüler (Met) 

» y> » » aded 
Eşya nakliyatı (1 000 ton Km.) 
Yolcu nakliyatı (1 000 yolcu Km.) 
Yıllık trafik (1 000 vasıta Km.) 

17 465 
19 166 
1 624 

13 000 
289 

957 200 
2 597 300 

557 248 

33 000 
40 470 
3 500 

64 532 
1 075 

2 600 000 
12 000 000 
1 200 000 

Demiryolları : 

Karay olla*. .,v,ız gibi çeşitli yönlerden ehemmiyet arz eden demiryolu inşaatı için 1957 bütçesiy
le derpiş olunan tahsisat (50 015 000) liradır ve 1956 tahsisatından 7 100 000 lira fazladır. 1951 
den bu yana, geçen 6 yıl zarfında demiryolu şebekemizin ana ve iltisak hattı olarak tevsii için ve
rilen tahsisat ceman 152 105 000 liraya baliğ olmuştur. 

1956 yılı bütçesine mevzu tahsisatla 1 . III . 1956 dan 30 . IX . 1956 ya kadar geçen 6 ay zar
fında Erzurum temdidi hattının Horasan - Sarıkamış kısmı üzerinde ve Kars vilâyetine isabet eden 
43,2 kilometrelik bölümünde ve Gazianteb - Karkamış hattının muhtelif kısımlarında inşaata de
vam olunmuştur. 

' 99 kilometrelik Muş - Tatvan demiryolu inşaatı ile 61,5 mil uzunluğundaki feribot tesisleri; 
Van, îran hudut hattı 1957 programında yer almaktadır. 

Demiryolu şebekelerimizin genişlemesine matuf bu çalışmalar, müspet tesirlerini yolcu ve yük 
nakliyatının artmasında göstermiştir. 

1950 1955 

Yolcu adedi 53 130 112 57 301 126 
Yolcu kilometre 2 515 511 132 3 917 321 701 
Eşya tonu 11 790 415 12 980 812 
Safi ton kilometre 4 165 640 100 4 366 111622 

Havayolları ve meydanları : 

Mülga Devlet Havayollarına ait hava nakliyat işlerinin 6623 sayılı Kamunla müteşekkil «Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığına» devredilmiş olduğuna ve bunun dışında kalan işlerin mülhak 
bütçeli bir idare şeklinde Mart 1956 bidayetinde faaliyete geçen Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Umum Müdürlüğünde temerküz ettirildiğine evvelce işaret olunmuştu. 

Türk Havayollarının inkişafına matuf olmak üzere Anonim Ortaklıkça sarf edilmekte olan gay
retler ve alınmakta olan tedbirler yanında, beynelmilel icaplara göre ıslah ve tevsi edilmiş bulu
nan başlıca hava meydanlarımızın iş hacımlarında mühim gelişmeler kaydedilmektedir. 

Filhakika, Türk Hava Meydanları işletmesinin faaliyete geçtiği 1956 Martında yolcu sayısı 
12 471 iken bu miktar, Nisanda 14 777, Mayısta 17 047, Haziranda 21 498 e, Temmuzda 22 048 
e, Ağustosta 22 118 e ve nihayet Eylül ayında 23 254 e yükselmiştir. 

Limanlar : 

Her bakımdan ehemmiyeti derkâr olan liman işlerimiz için 1957 bütçe lâyihasiyle 69 500 000 
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lira teklif olunmaktadır. 1951 den beri yalnız bütçelerimizden bu sahaya ayırdığımız para ceman 
210,7 milyon liraya baliğ olmuştur. 

d) Nafıa işleri: 

Nafıa işlerine yapılan tahsislerden ıbüytik kısmı, haddizatında sağlık, maarif, ziraat, münaka
le hizmetlerine mütaallik bulunması hasebiyle yukarda alâkalı kısımlar içerisinde mütalâa olun
muştur. Bunlar dışında kalan nafıa işlerine 1957 bütçe lâyihalariyle 161 510 604 lira tahsis edil
mek istenmektedir M, 1956 tahsisatından 58 116 925 lira fazladır. 

Güzel yurdumuzu bir baştan diğerine âbidevi eserlerle süsliyerek imar için lüzumlu tahsislerde 
bulunmaktan geri kalınımıyacağı tabiîdir. 

5. 8o3yal güvenlik himmetleri: 

Emekli aylıkları, ikramiyeleri, kesenekleri, çocuk, doğum ve ölüm yardımları ile muhtelif te
şekküllere yapılan yardımları ve bir kimin iskân işleri .gibi masraf unsurlarını ihtiva eden sosyal 
güvenlik hizmetlerine 1957 bütçe lâyihalariyle tahsis edilmeîk istenen para 246 332 576 liraya ba
liğ olmaktadır. Bu miktar 1950 nin 132 342 634 lira olan tahsisatından 113 989 941 lira, 1956 
tahsisatmdan ise 11 140 181 lira fazladır. 

'Mevzu ile alâkalı olarak burada bilhassa son yıllarda önemle ele alınan ve yürütülmekte olan 
iskân işlerine bir nebze temas etmek faydalı olacaktır. 

1950 den bu tarihe kadar.memleketimize gelen ve iskân edilmemiş olan göçmen ailesinden 1.014 
nün iskânı bu yıl yapılmıştır. Yıl sonuna kadar (303) ü şehir tipi, (186) sı ıköy tipi ol/mıak üzere 
daha (489) göçmen evinin inşası ile bu kadar ailenin iskânı da temin edilmiş olacaktır. (1 643) göç
men ailesinin evleri de önümüzdeki yıllarda tamamlanacak ve bu suretle iskân edilmemiş bir tek 
göçmen ailesi balmıyacaktır. 

îskâü faaliyeti cümlesinden olmak üzere, toprak kaymaları, sel baskınları gibi tabu âfetler yü
zünden evleri yıüolan köylerin başka mahallerde teessüsü için gayret sarf olunmaıktadır. 1950 den 
önce bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmemiş olmasına ımukabil bu tarihi taMlbeden devrede 100 köy
de (5 193) hanenin başka mahallere nakli temin olunmuştur, önümüzdeki senelerde 270 k#yde da
ha 3 500 hanenin nalfcü işi tamatmlanacalctır. 

b) Devlet borçları : 

1957 bütçe lâyihasında Devlet borçlarının ödenmesine tefrik olunan tahsisat 321 527 052 liradır 
ve cari yıl bütçesi tahsisatından 28 749 411 lira fazladır. Hizmet grupları itibariyle bir tefrik ya
pıldığında, yukarda alâkalı kısımlara ithal edilenler dışında kalan meblâğın, 157 244 552 lira oldu
ğu ve cari yıl bütçesindeki rakamdan 19 663 884 ,Hı*a bir fazlalık arz ettiği görülür. 

7. Umumi idare giderleri .' 

Buraya kadar izah ve tahlili yapılan masraf kategorileri dışında kalan bütçe masrafları, umu
mi idare giderleri olarak mütalâa olunmaktadır. 1957 bütçe lâyihalariyle bu masraflar için ceman 
585 381 828 lira teklif edilmiştir. Cari yıl bütçesindeki tahsisata nazaran 44 862 787 lira bir fazla
lığa tekabül eden bu tahsisatla Adalet, Tapu - Kadastro, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Meteoroloji, Di
yanet gibi âmme hizmetlerinin günün şartlarına uygun olarak yürütülmesi sağlanmış olacaktır. 



İ9Ö7 BÜTÇE LÂYİHASININ TBTKtK VE TAHLİLİ 

2. Gelir Bütçesi ; 

1957 malî yılı için tahmin olunan gelir yekûnu 3 961 507 859 liradır. 

Bu miktar, 1956 yılına ait inisyal gelir tahmininden % 19,14 nispetinde 636 .533 7Ü7 lira fazla 
bulunmaktadır. Aynı miktann 1955 ve daha evvelki yıllarda fiilen tahsil edilmiş olan Devlet vari
datı ile mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.: 

Bir evvelki yıla 1950 yılma na-
Devlet varidatı nazaran artış zaran artış nis-

Seneler (1) nispeti % peti % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956.. (Tahmin) 
1957 (Tahmin) 

1 300 032 997 
1 352 652 126 
1 651 820 719 
1 936 775 305 
2 184 548 625 
2 581 682 365 
3 324 974 152 
3 961 507 859 

_ 
4,0 
22,12 
17,25 
12,79 
18,17 
28,79 
19,14 

— 
4,0 
27,0 
48,9 
68,03 
98,58 
155,76 
204,72 

Bu cetvel; devlet varidatının, iktisadi kalkınma ve gelişmemize muvazi olarak, her yıl munta
zaman arttığını ve 1957 yılı varidat tahminlerinin 1950 yılma nazaran % 204,72 nispetinde 
2 661 474 862 lira fazlalık arz ettiğim göstermektedir. 

Devlet varidatına müşahede edilen bu muntazam ve süratli artışta, vergi sistemimizin, yapılan 
çeşitli ıslahat neticesinde, konjonktürü ve millî gelirin yükseliş seyrini yakından takibedebilir bir 
hale getirilmiş olmasının büyük rolü bulunduğu aşikârdır. 

Başlıca gelir kaynaklarından 1957 yılında sağlanacağı umulan varidat ile içinde bulunduğumuz 
yıla ait bütçe tahmini ve aynı kaynaklardan 1950 yılında yapılan tahsilat miktarları aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir: 

Gelirin çeşidi 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Muamele Vergisi (İthalât, imalât, bankalar) 
Gümrük Vergisi 
Şeker İstihlâk Vergisi 
Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 
Damga Resmi 
Tekel safi hasılatı 

(1) 1950 Mâ 1954 yûlan tahsilatı Hazine katî mizanlarından, 1955 yılım ait miktarlar ise tak-
süât hesaplarından almmı§Hr. 

(2) Tahsüât rakamları Hazine Genel mizanından alınmıştı. 
(3) Gelir ve Kurumlar vergileri için mukayeseye esas olmak üzere bu vergilerin ilk tam tatbik 

yılı olan 1951 yiU tahsüâtı esas alınmıştır. 
(4) Bu yekûna kahve, Mbritt elektrik, bira istihsal vergüeri dâhü defüdir. 

1950 yılı 
tahsilatı (2) 

(3) 209 204 000 
(3) 25 996 000 

235 142 000 
120 043 000 
116 073 000 
99 252 000 
33 695 000 
82 269 000 

1956 yılı 
tahmini 

775 000 000 
120 000 000 
635 000 000 
290 000 000 
245 000 000 
179 700 000 
110 000 000 
227 029 152 

1957 yılı 
tahmini 

965 000 000 
130 000 000 

(4) 675 000 000 
220 000 000 
248 000 000 
199 500 000 
150 000 000 
252 852 859 



Bu münasebetle, varidat tahminlerimizin zirai ve sınai kalkınmamız, ticaretin 
müşahede edilmekte olan gelişmeler, nüfus ve mükellef adedindeki artışlar, devlet 
zeri ölçüler gibi bütün objektif esasların nazarı itibara alınması suretiyle yapılmı 
sa işaret etmek lâzımgelir. 

a) Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler : 

Vergi adaletinin bir ölçüsü olarak, bir memleketin vergi hasılatı içindeki Vas 
Vergiler, nispetinin ehemmiyetle göz önünde bulundurulduğu malûmdur. Vergileri 
tetkik edildiği zaman, Gelir Vergisi sisteminin tatbikine başlandığı 1951 yılından 
tin Vasıtasız Vergiler lehine ehemmiyetli gelişmeler kaydettiği memnuniyetle müş 
dır. 

(Milyon lira olarak) 
tahsilat rakamları (1) Nispetler (%) 

Yıllar Vasıtası?; 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (tahmin) 
1957 > 

330,0 
422,0 
544,7 
687,7 
818,4 
984,0 

1 191,0 

Vasıtalı 

849,3 
1 060,8 
1 168,6 
1 252,9 
1 436,0 
1 843,5 
1 862,3 

Yekûn 

1 179.3 
1 482,8 
1 713,3 
1 940,6 
2 254,4 
2 827,5 
3 053,3 

Vasıtasız 

27,98 
28,45 
31,79 
35,43 
36,30 
34,80 
39,00 

Vasıtalı 

72,02 
71,55 
68,21 
64,57 
63,70 
65,20 
61,00 

Yekûn 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,Cü 
100,00 
100,00 

Yukardaki cetvel, aynı zamanda, 1951 yılından bu yana vasıtasız vergiler hasılatının vasıtalı v 
tığını da sarih olarak göstermektedir. 

Vasıtasız vergilerimizde kaydedilen bu süratli gelişmenin, Gelir ve Kurumlar vergileri hasıla 
artmasından ileri geldiğine bilhassa işaret etmek yerinde olur. 

Aşağıdaki tabloların tetkiki, Gelir ve Kurumlar vergileri mükellef adedîierinde, vergiye tâbi 
tarında altı senelik kısa bir devre içinde vukua gelmiş olan seri ve muntazam gelişmeyi göstermey 

Not: 1951 - 1955 yularına taalluk eden malûmat İstatistik Genel Müdürlüğünce hazırlanan malî 
(1) 1951 -1954 ytUanna ait rakamlar Hazine hesabı umumilerinden, 1955 yılı ise aylık Hazine m 



Gelir vergisi 
(Yülıik tam mükellefiyete tâbi olanlar) 

1951 1952 1953 1954 

Mükellef aidedlera (yıllıik beyanname veren tam mü
kellefiyete tâbi ve yalnız kâr gösteren mükellefler) 
Vergiye tâbi gelirler (1 000 L.) 
ödenecek vergi (1 000 L.) 

Mükellef adedleri (yalnız kâr gösterenler) 
Vergiye tâbi gelir (1 000 L.) 
Ödenecek vergi (1 000 L.) 

45 774 
280 263 
50 853 

Kurumlar 

1951 

1 014 
147 181 
24 362 

54 444 
533 491 
104 342 

Vergisi 

1952 

1 104 
300 226 
56 574 

62 737 
701 635 
140 862 

1953 

1 171 
346 051 
54 063 

75 024 
958 683 
204 784 

1954 

1 444 
418 524 
69 369 

(*) Muvakkat rakamlardır. 
(**) Mükellef adedmde görülen 112 737 ve 2 652 rakamlar* 1956 yütnda beyanname veren bücüm 
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(b) Hususi sektörle âımne öektörüûü^ sa#İ6tdı^ vergi hâsılaları: "'"" ••*-

Devlet eliyle kurulmuş iktisadi teşekküllerle hususi müteşebibMer tarafında» Hem edilen mües
seselerin Ödedikleri vergilerin, umumi vergî hasılatı içindeki hissesinin eheonmiyeti malûmdur. Bu 
hfe»enin tes%it ve tâyininin, İktisadi Devlet Tevekkülleri ile hususi tegeblbttse ait istihsal hacmi ve 
(bundaki artış seyür ve temposu hakkında fikir vermesi foıakımmdan da- faydası aşikârdır. Her İki 
sektör tarafından ödenen nmamele vergilerinin kar§ıla§tırılnıası şu neticeleri vermektedir .-

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Sümerbank 

53 955 811 
65 479 020 
67 197 428 

^ 77 803 700 
83 215 620 

ödenen muamele vergisi 

Miktar 

Hususî teşebbüs 

64 486 493 
80 070 389 
99 831 253 

119 015 783 
164 199 068 

Toplanı 

118 442 304 
145 549 409 
167 028 679 
196 319 483 
247 414 688 

Sümerbankta 
% 

% Nispeti "~% 

Sümerbank 

45/55 
44,98 
40,23 
39,37 
33,63 

Hususi teşebbüs 

54,45 
55,02 
59,87 
60,63 
66,37 

Hususi teşebbüste 
• % 

1955 yılının 1951 e nazaran artış nispeti 54,22 154,62 

Bu cetvel, Devlet sektörü tarafından ödenen ve bir nevi istihsal müşiri olalı Muamele Vergi
sinin 1955 yılında, 1951 yılına nazaran % 54,22 nispetinde artmasına mukabil hususi teşebbüs 
tarafından ödenen Muamele Vergisinin % 154,62 nispetinde fazlalaştığını göstermektedir. Bu 
halin, âmme sektörü müesseseleri tarafından girişilen geniş yatırım ve ıslah hareketlerine rağmen 
elde edilmiş bir netice olduğu göz önünde tutulursa, hususi sektörün fiilî istihsal ve imal hacmi
nin son senelerde ne büyük bir artışa mazhar olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

o) Gelir sahasında yapılan ıslahat : 

Vergi adeletinin temini, zaruri ihtiyaç maddelerinden vergi alınmaması veya nispeten dü
şük vergilere tâbi tutulması, bâzı maddelerin inhisardan çıkarılması ve vergi kanunlarımızın 
modern esaslara ve memleket şartlarına uygun bir hale getirilmesi gibi, içtimai, iktisadi ve malî 
mülâhazalarla 1950 yılmdanberi, vergi sahasında mühim ıslahat ameliyeleri yapılmıştır. Tahak
kuk ettirilen bu ıslahattan başlıcaları tarih sırasiyle aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

I 
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Numa-

Tarihi rası Meriyet tarihi 

7 . 
5 , 

2 , 
30 , 

7 . 
, 7 . 

, 8 . 
. 1 , 

, 1950 
, 1950 

, 1951 
, 1952 

5667 
5668 

5818 
5865 

26 . 
8 , 

1 , 
5 . 

, 6 . 
. 7 , 

. 3 , 
, 5 . 

. 1950 

. 1960 

. 1951 

. 1952 

1 . 
25 , 
21 , 

. 7 . 
, 2 . 
. 7 , 

. 1953 

. 1952 

. 1953 

6094 
5887 
6183 

8 . 
29 . 
1 . 

. 7 . 1953 
, 3 . 1952 
. 1 t 1954 

1. Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisinin azaltılması 
2. Un ve Unlu Maddeler Muamele Vergisinin kaldırılması 
3. İşte kullanılan büyük baş hayvanların vergiden mua

fiyeti 
4. Kibritin Tekelden çıkarılması 
5. Yol Vergisinin kaldırılarak yerine akar yakıtlardan Yol 

Vergisi alınması 25 . 2 . 1952 5889 29 . 2 , 1952 
6. Vergi Usul Kanununun kaçakçılığı önlemek maksadiyle 

tadili 
7. Harçların tevhidi 
8. Âmme Alacakları Kanunu 
9. İnşaatta kullanılan kerestelerin Muamele Vergisinden is

tisnası - 29 . 7 . 1953 6188 29 . 7 . 1953 
10. Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 

bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun 
11. Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı ve av 

malzemesinin İnhisardan çıkarılması 
12. Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin istihlak vergisine 

tâbi tutulması hakkında Kanun 
13. Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

ve 1499 sayılı Gümrük Tarife Kanunu ile ek ve tadille
rinin kaldırılmasına dair Kanun 

14. 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunun kaldırılması 
15. Petrol harçlarının indirilmesi 
16. Fuil OiPin akar yakıt Yol Vergisinden istisna edilmesi 
17. Şeker Kanunu 
18. Gider Vergisi Kanunu 

19."' Gelir Vergisi Kanununda mevcut esnaf muaflığı hadle
rinin genişletilmesi hakkında Kanun 1 . 9 . 1956 6838 . 1 . 1 . 1956 

Bu münasebetle, geçen teşriî yıl içinde Yüksek Meclise takdim edilen vergi kanun tasa-
rılariyle bunlardan kanunlaşmış bulunanlar hakkında kısaca izahat verilmesi faydalı ola
caktır. • j * - ^ . . . . * . . 

a) Uzun çalınmalardan sonra hasırlanmış olan Gider Vergileri. Kanunu tasarısı, 13 . VII . 
1966 tarihinde kanunlaşmış bulunmaktadır. Bu kanun 1 . İÜ . 1957 tarihinden itibaren, yıllar
dan beri sanayiimizin arzu edilen şekilde gelişmesine engel olan 3843 sayılı Muamele Vergi
si Kanununun yerini alacaktır. Bu suretle, sanayiimiz senelerdir hasretini çektiği müsait ça
lışma şartlarına kavuşarak mesut bir gelişme devresine girmiş olacaktır. 

b) 1 . IX . 1956 talihimde kabul bııyuruilan 6838 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi muafiyeti 
için aranan şart ve ölçüler biraz daha genişletilmek suretiyle, sayılan mühim bir miktara 
baliğ olan küçük sanat ve ticaret erbabının vergi djşı bırakılması temin edilmiştir. 

c) 1 . VII . 1956 tarihinde yürürlüğe giren Şeker Kanunu ile, evvelce ayrı isimlerle alı
nan ve hesaplanma»! dıa güçlük arz eden Şeker İstihlâk Vergisi tek bir rakam halinde tesbit 

13 . 

9 . 

11 . 

26 , 
20 , 
20.. 
20 . 
22 . 
13'. 

4 . 

5 , 

5 . 

o 
• -) 

, 5 , 
5 . 

, 6 . 
7 . 

1955 
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olunmuş ve şeker sanayiimizin gelişme seyri göz önünde tutularak lüzumlu hükümler de ko
nulmuştur. 

d) Gayrimenkullere ait Veraset ve İntikal Vergisinin, cari değer yerine, buna nazaran çok 
düşük bulunan tahrir kıymeti veya iradı üzerinden hesaplanmam dolayısiyle vergi hasılatı 
bir gelişme gösterememiş ve tatbikatta bâzı aksaklıklar olagelmiştir. Bu mahzurları önlemek 
için Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin değiştirilmesine lüzum görülmüş ve hazırla
nan tasan Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. Sözü geçen tasarı kanunlaşınca, vergi adaleti da-» 
ha iyi bir şekilde sağlanmış ve verginin verimi a,rtırılmış olacaktır. \ 

e) Yüksek Meclise sunulmuşp bulunan Gelir Vergisi tadil tasarısına göre, 100 000 liraya kadar 
olan safi gelirlerin vergi nispeti aynen muhafaza edilmek üzere, 300 000 liranın üstündeki kazanç 
ve iratlara tatbik edilen Gelir Vergisi nispeti % 35 ten % 50 ye çıkarılmakta ve buna muvazi olarak 
geçim indirimi miktarları da % 50 nispetinde yükseltilmektedir. 

Tasarı kanunlaşınca, vergide içtimai adalet tesisi hedefine daha fazla yaklaşılmış ve verginin 
randımanı yükseltilmiş olacaktır. 

Hükümetçe hazırlanan ve 1957 yılı gelir bütçesiyle ilgili bulunan yeni tasarılara gelince; bunlar 
sırasiyle: £f*" 

1. Bâzı istisnalar dışında, adlarına hususi otomobil kayıtlı olan şahıslardan muayyen nispet
lerde vergi alınmasına, 

2. 1928 tarihinde yürürlüğe giren ve tarife nispetleri o günkü şartlara göre tasbit edilen 
Damga Resmi Kanununda mevcut nispetlerden bâzılarına muayyen miktarlarda zam yapılmasına, 

3. Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizlerin Türk parası tutarları üzerinden alınacak Hazine 
hissesine, taallûk etmektedir. 

Demokratik rejimimizin tabiî bir neticesi olarak yıldan yıla durmadan artan âmme hizmet
lerinin gerektirdiği masraflardan bir kısmının karşılığını sağlamak maksadiyle hazırlanmış olan bu 
tasanlar, en uygun kaynakları, ifası zaruri hizmetlerin emrine tahsis etmektedir. 

1957 yılı gelir bütçesinin hususiyetlerinden birini de tertipte yapılan değişiklik teşkil etmektedir. 

1. Yüksek malûmları olduğu üzere, 6582 sayılı Kanunla Esnaf Vergisi kaldmldığından 1957 
bütçesinde artık Esnaf Vergisi adiyle müstakil bir fasıl yer almamaktadır. Eski senelere ait Esnaf 
Vergisi bakayasından 1957 yılı içinde tahsil edilecek miktarlar «Mülga irat ve servet vergileri artık-
lan» adını taşıyan 17 nci fasla irat kaydolunacaklardır. Bu fasıl 1956 yılı gelir bütçesindeki 18 nci 
fasla tekaMl etmektedir. 

2. Malûm olduğu üzere, (İthalât, imalât ve banka Muamele Vergisi gruplanndan müteşekkil) 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu 1 . III . 1957 tarihinden itibaren kaldmlmakta ve bunun ye
rini aynı tarihte yürürlüğe girecek olan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun istihsal ve banka 
hikmetleri vergisi kısmı işgal etmektedir. Diğer taraftan 1956 gelir bütçesinin 19 ve 21 nci fasıl-
lannın ayn ayn maddelerinde yazılı kahveden alınan İstihlâk Vergisi, kibritten alınan İstihlâk 
Vergisi, elektrik ve havagazı istihlâk Vergisi, bira ve tabiî köpüren şarap ve viski İstihlâk Vergi
si, Bankalar Muamele Vergisi, Nakliyat Vergisi ve PTT müraseleleri ile telefon abonelerinden alı
nan Savunma Vergisi Gider Vergileri Kanununun istihsal veya hizmet vergileri grupu içine alın
mışlardır. Bundan başka, halen akar yakıtlardan İstihlâk, Yol ve Muamele Vergisi adlariyle alın
makta olan vergiler gider vergileri manzumesi içinde bir tek nispete irca edilmiştir. 

Gider Vergileri Kanunu ile yapılan bu şümullü değişikliğe muvazi olarak 1957 gelir bütçesi de 
yeniden tertiplerimiştir. Ancak 1956 yılı ile mukayeseyi kolaylaştırmak maksadiyle, yeni fasılların 
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altına 6802 sayılı (Hder Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırdığı vergilerin isimleriyle 1956 büt
çesindeki tahmin miktarları da yazılmıştır. 

Diğer taraftan, 1957 yılı bütçesine ait B cetvelindeki yeni fasıl ve maddelerin, 1956 bütçesinde
ki tertibe göre hangi vergilere tekabül ettikleri gelir nevileri itibariyle düzenlenen gerekçede ayrı 
ayrı gösterilmiştir. 

Bundan başka, B cetvelinin tetkikinden de müsteban buyurulaoağı veçhile, bâzı varidat kalem
leri kısım veya fasıl itibariyle bünyelerine en uygun düşen yerlere konulmuş bulunmaktadır. 

1907 MALI YILI MUVAZENE! UMUMÎYE KANUN LÂYİHASININ METNİNE AÎT ESBABI 
MUCİBE 

1957 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının 1 nci maddesi cari masraflar ve yatırımlar için verilen tah
sisatları, 2 nci maddesi de bu tahsisatların hangi nevi varidatla karşılandığını gösteren cetvellere 
ait bulunmaktadır. 

Gerek kanun lâyihasının bu maddelerinin gerek cetvellerin tetkikinden, masraf ve varidat ye
kûnlarının yekdiğerinin aynı olması dolayısiyle 1957 bütçesinin denk bir bütçe olarak ihzar edildi
ği müşahede olunacaktır. , 

3 ncü madde; geçen yıllarda olduğu gibi Amerikan Yardımından elde edilen kıymetlerin bütçe
ye İntikal şeklini ve lüzumu halinde Millî Savunma bütçesindeki tahsisatlar dâhilinde ne suretle 
değişiklik yapılacağına ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Lâyihanın 4 ncü maddesi Hazine muamelelerine taallûk etmekte, 5 nci maddesi, hususi kanun
larına tevfikan bütçeye bağlanması gereken müteferrik müstahdem, muvakkat müstahdem ve 
hayrat hademesi kadrolanna ait cetvellerin bu lâyihaya bağlı bulunduğunu göstermekte ve ayrıca 
1967 bütçesiyle ücreti yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yeni 
kadro ücretlerinin ödenebileceğini zikretmek suretiyle vekâlet ve daireleri birtakım kırtasi muame
lelerden kurtarmaktadır. 

6 nci maddesi Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Bütçe Kanununa bağlanması lâzımgelen 
cetvelleri ihtiva etmekte, 7 nci maddesi, Devlet varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tahsi
line 1957 yılında da cevaz vermektedir. 8 nci madde pansiyoner talebeden 1956 yılının aynı ol
mak üzere, 1957 bütçe yılı zarfında alınacak ücretleri, 9 ncu madde bu pansiyonlarda çalıştırıla
cakların kadrolarını, 10 ncu madde Harcırah Kanunu gereğince Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken 
misil, nispet ve yevmiye miktarlarını, 11 nci madde 1957 yılı zarfında kullanılmıyacak olan maaşlı 
memur kadrolarını, 12 nci madde Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümleri dairesinde sa-
tmalmacak motorlu vasıtalarla hayvanların alım değerlerini tesbit etmektedir. 

13 ncü madde, masraf fasıllarından hangi nevi hizmetler için sarfiyat yapılabileceğinin bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterildiğini ifade etmekte, 14 ncü madde ise geçen ve eski yıllardan tahak
kuk edip de ödenememiş borçların ödenebilmesini teminen Maliye Vekâletine muayyen esaslar dâ
hilinde borç tertiplerine münakale yetkisi vermektedir. 

15 nci madde 1513 sayılı Kanunla ilgili borçların sureti tediyesini, 16 noı madde ise muhtelif 
idare ve teşekküllerin Umumi Muvazeneye dâhil bütçe ile idare edilen okullarda okutacakları öğ
rencilerle, yabancı memleketlerde okutacakları öğrencilere ait tahsisatların umumi bütçeye sureti in
tikalini tesbit etmektedir. 

17 nci madde millî savunma ihtiyaçları için ecnebi memleketlerden getirtilen akar yakıt ve ma
denî yağların vergi ve resimlerden muaf olacağını âmir bulunmaktadır. 18 nci madde 3525 sayılı Ka-
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nunla tasdik edilen anlatma ile temin edilen 10 milyon iuterlinlik krediden temin edilen malzeme
nin taahhüt vergilerinin mahsup şeklini, 19 ncu madde Amerikan yardımı dışında, her hangi bir 
suretle temin edilecek dış yardımların bütçeye intikal şeklini göstermektedir. 

20 nci madde ise 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesini, 6086 sayılı Turizm endüstri
sini teşvik Kanununun 30 ncu ve Ziraat Bankası Kanunun un tadili hakkındaki 6617 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin (C) fıkrası hükmünün 1957 bütçe yılı zarfında tatbik edilmiyeeeğini derpiş eyle
mektedir. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi orman içinde veya civarındaki köy ve ma
hallerde oturanların kalkındırılması için kredi temini ınaksadiyle her yıl bütçeye 50 milyon lira 
konulmasını amir bulunmaktadır. Malûm bulunduğu üzere kanun 1956 yılı Eylül ayı başında yürür
lüğe girmiş ve gereken hazırlıklar tam mâuasiyle yapılamamıştır. Binaenaleyh bu yü bu maksatla 
5,5 milyon lira konulmasiyle iktifa edilmiş ve madde hükmünün bir yıl müddetle taliki talebolun-
muştur. 

Diğer taraftan yeniden hazırlanmış bulunan Turizm Kanunu Büyük Millet Meclisinde müzake
re edilmekte olduğundan, bu kanunun intacına talikan turizm kredisi için bu yıl da bütçeye tahsi
sat konulmaması uygun görülmüştür. 

Ziraat Bankasına bütçe yekûnunun % yarımı nispetinin % 1 e çıkarılması hakkındaki hükmün 
ise bütçe imkânlarımız nazarı itibara alınarak bu yıl da % yarım olarak tatbiki cihetine gidilmiştir. 

Lâyihanın son iki maddesi kanunun meriyet ve icra hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Metin itibariyle geçen yılın aynı olarak hazırlanmış olan kanun lâyihasında yalnız tatbikatta 
görülen tereddütleri izale ınaksadiyle 17 nci maddeye bir ibare ilâve edilmiş, 20 nci maddeden Em
lâk Bankasına ait fıkra çıkarılmış ve Orman Kanununun yerine son defa çikan 6831 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi konulmuş bulunmaktadır. 



y 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

1. 101 nci faslın 11* nci Riyaset tahsisatı maddesine 6479 numaralı Kanun mucibince aylığı 
(1 500) lira hesabiyle bir yıllığı olarak (18 000) lira tahsisat konulmuştur, 

2. Aynı faslın 12 nci âza tahsisatı maddesino 6478 numaralı Kanun mucibince aylığı (2 000) 
lira hesabiyle (540) âza için bir senelik (12 960 000) lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

3. Aynı faslın 20 nci Riyaset Divanı tazminatı maddesine 6481 numaralı Kanuna göre Reis-
vekillerine ayda (300)r 756 ve 4178 numaralı kanunlara göre (9) Divani Riyaset azasına da aylığı 
(169) lira (13) kuruş hesabiyle bir senelik tutarı olarak (29 070) lira tahsisat konmuştur. 

4. 102 nci fasla bir murakıbın ücreti huzuru olarak 1238 ve 4178 numaralı kanunlar gereğince 
aylığı (169) lira (13) kuruş hesabiyle bir senelik tutarı için (2 030) lira tahsisat konmuştur. 

5. 103 noü ftzânın harcirahları faslına 6245 numaralı Kanunun 58 nci maddesi mucibince ve 
bir kişiye (9 600) lira hesabiyle (540) mebus için (5 184 000) lira tahsisat konmuştur. * 

6. 201 nci memurlar maaşı faslına (1 230 671) lira tahsisat konmuştur. Geçen sene bütçesine 
göre hâsıl olan (47 701) lira fazlalığın (1 424) lirası* Riyaset emrine alınan bir memura yapıla-
cak kanuni ödemelere ve geri kalan kısmı da normal terfilerle yeni bir bölüğün maaşlarına aittir. 

7. 202 nci ücretler faslına (1 476 025) lira tahsisat konmuştur. Fazlalık 5 maaş nispetindeki 
tahsisat ile bâzı kadrolara yapılan zam ve ilâvelerden doğmaktadır. 

8. 203 ncü geçici hizmetliler ücreti faslında görülen (72 950) lira fazlalığın (2 000) lirası Mec
lis bahçesi hizmetlilerine yapılması düşünülen bir miktar zamma, (70 000) lirası Millî Saraylarda 
yaptırılacak onarmalarda çalıştırılacak usta, amele ve işçilere aittir. Geri kalan (950) lirası ise Yeni 
Meclis Binası geçici hizmetlilerinin geçen sene % 41 olarak hesaplanan (5) aylık tahsisatlarının bu 
sene (5) maaş nispeti nazara alınarak hesaplanmasından mütevellnt farka aittir. 

9. 206 nci (4598 numaralı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar) faslında görülen 
(920) lira fazlalığın (320) lirası normal artıştan, (600) lirası ise yeni bir bölümün ilâvesi düşünüldü* 

• günden personeline verilecek çocuk zammı karşılığı olarak konmuştur. 

10 207 nci (Ecnebi dil bilenlere 3656 numaralı Kanunun 5 nci maddesi mucibince ödenecek para 
mükâfatı) faslına lüzumunda münakale yoliyle tahsisat temini maksadiyle yalnız (1) lira tahsisat 
konmuştur. 

11. 209 ncu (5434 numaralı Kanunun 14 ncü madesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 39 ncıı maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına (195 660) Jira tah
sisat konmuştur. Bu meblâğ mebuslardan emekliye tâbi olanlarla, Meclis ve Millî Saraylar memur
ları, Muhafız Kıtası, Meclis ve Millî Saraylar hizmetlilerinin istihkaklarına mukabil kurumlarınca 
ödenmesi lâzımgelen % 5,5 larm hesabından dağmadır. 

12. 210 ncu fasla 5027 numaralı Kanun mucibince Büyük Millet Meclisi Umumi Kâtipliğine ayda 
(250) lira hesabiyle ödenecek temsil ödeneğinin bir senelik tutarı tahsisat olarak konmuştur. 

13. 211 nci faslın 10 ncu (5509 numaralı Kanunun 6 nci maddesi mucibince Meclis memur 
ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları) maddesine geçen senenin aynı olaru(194 400) lira 
tahsisat konmuştur. 

14. 211 nci faslın 20 nci (Matbaa memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma haklan 
maddesine, bütçeye bağlı (R) formülü dairesinde ödenmek üzere, geçen seneki miktar olan (15 000) 
liraya ilâveten (80 000) lira fazla tahsisat konmuştur. Bu par*anm (5 000) lirası Matbaa hizmetli
lerine yapılan zamdan doğma normal artış, (W 000) lirası eski zabıtların yeniharflerle tekrar basılması 
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dolayısiyle fevkalâde me«ai karşılığı olarak matbaa mensuplarına ve (15 000) lirası da aynı iş için 
Zabıt müdürlüğü mensuplarına ödenecek meblâğdır. 

15. 212 nd (4367 numaralı Kanun mucibinceBmniyet memurlarına verilecek er tayın bedeli) 
faslına beherine ayda (25) lira hesabiyle (37) memurun bir senelik istihkakı mukabili (11 100) lira 
tahsisat konmuştur. 

16. 213 ncü (6341 numaralı Kanunla Meclis doktoruna Ödenecek ihtisas tahsisatı) faslma 
aylığı (500) lira hesabiyle bir senelik tutarı olan (6 000) lira tahsisat konmuştur. 

17. 214 neti fasla konulmuş olan (33 300) lira (6565 numaralı Kanun gereğince Emniyet men-
suplarına verilecek fazla mesai ücreti) dir. 

18. 301 nci büro masrafları faslına (27 450) lira fazlasiyle (236 900) lira tahsisat konmuştur. 
Aradaki fark kömür ve odun f iyatlarmdaM artışla yeni bir Muhafız Bölüğtt ilâvesi masraf lanndan 
doğmadır. 

19. 302 nci Millî Saraylar büro masraflarında görülen (5 168) lira fazlalık şehir suyunda, 
odun ve kömür fîyatlrı ile tayın bedellerindeki artışlardan doğmadır. 

20. 303 ih'ti basılı kâğıt ve defterler fashna geçen sene konmuş olan (300) lira bu sene de ay
nen muhafaza edilmiştir. 

21. 304 ncü Posta Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları faslındaki (105) lira artış yeni bir 
bölüğün ilâvesinden mütevellittir. 

22. 306 nci (Giyecekler) faslında görülen (13 781) lira fazlalık bu sene bâzı müstahdemlere 
verilecek palto ve Millî Saraylar Müdürlüğüne ilâve edilen hizmetlilerin masrafları ile fiyat artışla
rından doğmadır. 

23. 307 nci (Harcırahlar) faslmdaki (30 000) liralık fazlalık 5408 numaralı Kanun gereğince 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni azasına verilecek harcırahlara aittir. 

24. 308 nci (4598 numaralı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları) faslına 
(2 000) lira fazla tahsisat konmuştur. Bu fark memurların tedavi masraflarnın artmış bulunmasından 
ileri gelmektedir. 

25. 309 ncu (Taşıt masrafları) faslma geçen seneki tahsisat aynen konulmuştur. 
26. 401 nci (Meclis Matbaası işletme masrafları) faslına geçen seneki tahsisat aynen konul

muştur. 
27. 402 nci (Bahçe masrafları) faslına geçen seneki miktar olan (10'000) liralık tahsisat aynen 

konulmuştur. 
28. 403 ncü (Riyaset temsil masrafları ve Riyaset konutu) faslına konan (4 000) lira fazlalık 

Riyaset konutunun yakıt ve telefon masraflarmdaki artış ile diğer bâzı ihtiyaçları karşılamaya ma
tuftur. . 

29. 404 ncü (Meclis Muhafız Kıtası masrafları) faslmdaki (129 411) lira artış yeni bir bölü
ğün ilâvesinden ve iaşe bedelinin yükselmesinden Heri gelmiştir. 

30. 451 ne4 (Yayın masrafları) faslına geçen seneki (22 000) liralık tahsisat aynen konul
muştur. 

31. 453 ncü (T. B..M. Meclisinin Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masrafları) ndaki faz
lalık tahsisatın kâfi gelmemesinden ve NATO'ya iştirak payı olarak (2 000) lira ilâvesinden ileri 
gelmiştir. 
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32. 454 ncü fasla (Sigorta masrafları) için konan (9 165) lira geçen »eneki tahsisatın aynıdır. 

33. 456 neı (Düşünülmiyen masraflar) faslına geçen sene olduğu gibi bu sene de (2 000) lira tah
sisat konmuştur. 

34. 465 nci (Meclis Tahkikatı umumi masrafları) için (15 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

35. 477 nci (Yeni Meclis Binasının gerektirdiği, masraflar) fakına (1 820) lira noksaniyle 
(14 790) lira tahsisat konmuştur. 

36. 501 nci (Geçen yıl borçları) faslına 1956 yılında konulmuş olan (500) lira bu sene de aynen 
tahsisat olarak konmuştur. 

37. 502 nci fasıl için (2) lira tahsisat konmuştur. 

38. 601 nci (Çeşitli yardımlar) faslına geçen sene (12 000) lira tahsisat konulmuştur. Müstah
demlerin ilâç, doğum ve ölüm yardımları da bu tertipten verilmekte olduğundan bu fasla (3 000) 
lira ilâvesiyle tahsisat yekûnu (15 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

A/2 l§wetU cetvel 

39. 701 nci (Yapı Onarımı ve Küçük Yapılar) faslına (861 000) lira tahsisat konmuştur. Bu 
paranın (65 000) lirası Meclisin Hoparlör tertibatı ile müteferrik onarmalarına, (792 000) lirası 
Milli Sarayların onarmasına, (4 000) lirası da Muhafız Kıtası binalarının onarmalarına aittir. 

* 
40. 751 nci (Satmahnacak makine, alât ve gereçler) faslına konan (300 000) liradan (50 000) 

lirası geçen sene satmalınamıyan matbaa makinelerinin bu sene satınaknması, (250 000) lirası da 
Millî Sarayların elektrik tesislerine bu sene sarfı düşünüldüğünden tahsisat olarak konulmuştur. 

41. 752 nci (Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasının tefriş ve tezyin işleri) faslına (6589) 
numaralı Kanun mucibince (2 000 000) lira tahsisat konulmuştur. 

RÎYASETÎ OUMHTJE 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1957 malî yılı bütçesi yatırımlarla birlikte (1 768 150) liradır. 1956 
yılı bütçesine nazaran (115 368) lira fazlalık vardır. Bu fazlalık aşağıda izah edilen sebeplerden 
ileri gelmiştir : 

1. (201 - 10) memurlar maaşı : 1956 yılı tahsisatı (171 838) lira idi. 1957 yılında terfi edecek 
memurlar için (4 553) lira terfi farkı ilâvesiyle (176 392) lira olmuştur. 

2. (202) Hizmetliler ücreti : 19£6 yılında tahsisat (393 550) lira idi. 1957 yılı bütçesine 
(90 785) lira ilâve edilerek (484 335) lira konulmuştur. Bu fazlalık şu sebeplerden ileri gelmiştir: 

A) Terfi müddetlerini doldurmuş olan hizmet lilerin terfi farkları, 

B) Dairemizde mevcut otomobil atelyesinde küçük ve müstacel tamirlerin yapılabilmesi için kad
roya bir tamirci ustası ile bir çırak tahsisatının konulması, 

C) Esasen mevcut otomobillerimizin sayısmdan az bulunan şoför kadrosunun, hastalık ve izin 
dolayısiyle çok müşkül vaziyetler ihdas etmesi yüzünden yeniden üç şoför kadrosunun ilavesi, 

Ç) Dairemizde bulunan garsonlar yemek ve ziyafetlere kâfi gelmediğinden üç garson kadro
sunun ihdası, 



3. (301 - 60) Isıtma": Fiyat farkından dolayı (15 000) lira ilâvo edilerek tahsisat (B0 000) 
liraya çıkarılmıştır. 

4. (209) 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38,39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: Memur ve hizmetlilerin emeklilik intibaklarmdaki yüksel
melerini karşılıyabilmek üzere bu fasla (5 030) lira ilâve edilmiştir. 

5. Diğer fasıl ve maddelere konulan ödenek miktarı 1956 yılının aynıdır, 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 

1967 mali yılı bütçe teklifinin A/ l cetveli yekûnu 1956 malî yılı bütçesinin A/ l cetveli yeku
nuna nazaran (876 545) lira fazlası ile ve A/2 yatırımlar cetveli yekûnu ise, 1956 yılr bütçesinin 
A/2 cetveli yekûnuna nazaran (100 000) lira eksiği ile hesaplanmış ve her iki cetvel yekûnu iti
bariyle 1957 malî yılı bütçe rakamları umumi yekûnu, 1966 malî yılı bütçesi umumi yekûnuna na
zaran (776 545) lira fazlasiyle (4 681 057) lira olarak teklif edilmiştir. 

19*57 malî yılı bütçe teklifinin fasıl ve maddelerine konulan tahsisata ait izahat aşağıda arz 
olunmuştur. 

1. 201 nci faslın 10 ncu memurlar maaşı maddesine konulan (2 794 338) liralık tahsisatın : 
1 787 100 lirası, kanuni kadroya göre hesabedilen 1- senelik maaş tutarı. ' 

194 700 lirası, Teadül Kamımı hükümlerine tevfikan ödenmekte olan yerinde terfi farkları, 

1 981 800 Maaşlar yekûnu. 
812 538 lirası ise, 6675 sayılı Kanun gereğince senede beş defa verilecek tahsisat karşüığı olup 

maaşların 1 senelik tutan olan (1 981 800) liranın (% 41) i olarak hesabedilmiştir; 

2 794 338 Yekûn. 

2. 201 nci faslın 20 nci açık maaşı maddesine, lüzumunda münakale suretiyle tahsisat temini 
maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

3. 202 nci ücretler faslına konulan (406 725) liranın; 
287 100 Lirası, bağlı (D) şaretli cetvel mucibince hizmetlilerin bir senelik kadro ücretleri 

tutarı; 
119 625 Lirası, hizmetlilere 6675 sayılı Kanun gereğince senede beş defa verilecek tahsisat karşı

lığı olarak hesabedilmiştir. 

406 725 Ytkûn. 

Bu miktarın 1956 yılı bütçesine nazaran arz ettiği (36 560) lira fazlalık; bağlı mukayeseli (D) 
işaretli cetvelde görüleceği üzere her hangi yeni bir kadro ihdasından mütevellit olmayıp mevcut 
hizmetlilerin diğer devlet dairelerinde istihdam edilmekte olan emsallerinden çok düşük olan üc
retlerine değisjk. miktarlarda bâzı ilâveler teklif edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

4. 206 nci faslın 10 ncu çocuk zammı, 20 nci doğum yardımı, 30 ncu ölüm yardımı maddele
rine geçmiş yıllardaki sarfiyat göz önüne alınarak 1956 yılındaki tahsisat aynen konulmuştur. 

5. 207 nci (Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek pa
ra mükâaftı) faslına, lüzumunda münakale yapılmak suretiyle tahsisat temini maksadiyle (1) lira 
konulmuştur, 
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6. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve. 39 ncu madde-

leri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslına; maaş ve ücretler yekûnu 
olan 2 268 900 liranın % 5,5 ğu hesabiyle 124 790 lira konulmuştur. 

7. 219 ncu fasla konulan 511 200 lira; 6736 sayılı 'Kanun mucibince verilecek tahsisatın 
kadroya göre bir senelik tutarıdır. 

8. 220 nci fasıl; 

Muhasebe makineleri servisinde çalışanların mesai haricindeki hizmetlerini karşılamak üze
re geçen yıl bütçesinde 219 ncu fasıl olarak yer almış bulunan bu tahsisatın 1957 yılı bütçe
sinde fasıl numarası 220 olarak değiştirilmiş ve ilk tatbik yılı olması itibariyle geçen seneye 
nazaran 5 000 lira eksiğiyle 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

9. 301 nci fasıl; 

Bu faslın 10 ncu kırtasiye maddesiyle, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün satış lis
tesinde yazılı fiyatlara göre tesbit edilen 1957 malî yılı ihtiyacı, âzami tasarrufla hesabedi-
lerek geçen yıla nazaran 5 000 lira noksanı ile 25 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Aynı faslın 20 nci döşeme maddesine, dairede mevcut döşemenin tamir, cila ve idame masraf
ları için geçen yıldan 3 000 lira eksiği ile 2 000 lira konulmuştur. 

30 ncu demirbaş maddesinde teklif olunan 40 000 liralık tahsisatın 20 000 lirası, dairenin nor
mal demirbaş ihtiyacı ile mevcut demirbaş eşyanın ve yazı ve hesap makinelerinin tamir, bakım ve 
idame masrafları ve 20 000 lirası da yeniden işletmeye konulmuş olan muhasebe makinelerinin nok
sanları bulunan bâzı makine aksamının bedelleriyle bunların yedek parça* tamir ve bakım masraf
ları karşılığıdır. 

Aynı faslın 40 nci öteberi masrafları maddesine; dairenin şehir suyu, içme suyu, resmî ilânlar 
ücreti, temizlik malzemesi, muhasip hesaplarına ait evrakın mahzenlere nakli ve bunların muhafa
za ve sevin için gerekli sicim, kaneviçe ve çuval ve sair muhtelif ve müteferrik masraflarla pasif ko
runma ve yangına karşı korunma tedbirlerinin istilzam edeceği malzeme ve bunlarla ilgili sair mas
raflar karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı olan 20 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

Aynı faslın 50 nci aydınlatma maddesine; dairenin elektrik sarfiyat bedeli ile donanma ve tesi
sat masrafı ve ampul bedeli olarak 15 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Yine 301 nci faslın 60 nci ısıtma maddesine, 1957 yılı için Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Mü
essesesinden satmalınacak 400 ton linyit kömürü ile 22 ton odun bedeli ve bunlann nakil ve istif 
masrafları karşılığı olarak 30 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10. 303 neü basılı kâğıt ve defterler faslında teklif olunan 60 000 liralık tahsisattan 35 000 li
rası dairenin normal ihtiyacı ve 25 000 lirası da muhasebe makineleri servisi için kullanılacak ev
rak, cetvel ve defterler bedeli olarak hesabedilmiştir. 

11. 304 neü faslın 10 ncu posta ve telgraf ücretleri maddesiyle 20 nci telefon masraf lan mad
desine geçen yıl olduğu gibi 12 500 ve 25 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

12. 306 nci giyecekler faslına, (D) işaretli cetvelde bulunan 121 müstahdemden 72 kişiye verile
cek birer takım elbise, birer çift ayakkabı ile 50 kişiye verilecek palto ve diğer bir kısmı müstahdem
lere verilecek iş gömleği ve iş tulumu bedellerini karşılamak üzere geçen seneye nazaran 7 104 lira 
noksaniyle 28 000 lira teklif olunmuştur. 

13. 307 nci faslın 10 ncu daimî vazife harcırahı maddesine, geçen yıldan 1 000 lira fazlasiyle 
(5 000) lira ve aynı faslm*20 nci muvakkat vazife harcırahı maddesine de 1956 yılı bütçesindeki tah
sisata nazaran 2 000 lira eksiğiyle 3 000 lira konulmuştur, 
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14. Ayniyat ve nakit muhasiplikleri hesaplarının 5999 sayılı Kanun gereğince mahallinde yapıl

makta olan tetkikatmdan geçen ve eski yıllarda alınan müspet neticeler göz önünde bulundurularak 
1957 malî yılı için daha genig bir programın tatbiki cihetine gidilmesinin çok faydalı olacağı düşü
nülmüş ve bu programı tahakkuk ettirmek üzere murakabe heyetinde halen mevcut elemanların, 
münhalleri de imkân nispetinde doldurmaya çalışarak, 4 ay müddetle maahllî tetkika gönderilmele
ri lâzımgeleceği neticesine varılmıştır. 

Bu itibarla bütçemizin 307 nci faslının 30 ncu (Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek 
murakıp ve muavinlerin harcırahı) maddesine geçen yıla nazaran 120 000 lira fazlasiyle 450 000 li
ra teklif olunmuştur. , 

15. 308 nci (4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları) faslına; 
memurların tedavi, ilâç re yol masrafları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

16. 309 ncu faslın 10 ncu Riyaset otomobili işletme masrafları maddesine, geçen sene olduğu gi
bi 2 000 lira konulmuştur. 

Aynı faslın 12 nci Riyaset otomobili onarma masrafları maddesine de, 1954 yılında satınahnmış 
olan otomobilin gerek motor kısmındaki arızaların giderilmesi ve gerekse bâzı parçalarının değişti
rilmesi için 2 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

17. 403 ncü temsil masrafları faslına; 
Yerli ve yabancı misafirleri ağırlama masrafları karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 1 500 lira 

tahsisat teklif edilmiştir. 
18. 451 nci yayın masrafları faslının 10 ncu satmalma ve abone maddesiyle 20 nci başka her çe

şit masraflar maddesine geçen seneki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 
19. 456 nci (Düşünülmiyen masraflar) faslına; bütçenin hazırlanması sırasında düşünülemiyen. 

masraflar karşılığı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 
20. 501 nci (Geçen yıl) ve 502 nci (Eski yıllar) borçlan fasıllarına, lüzumunda münakale su

retiyle tahsisat temini maksadiyle birer lira konulmuştur. 
21. 601 nci çeşitli yardımlar faslına, geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira tahsisat teklif olunmuştur 

Tahnmlar 
22. 701 nci (Yapı onarımı ve küçük yapılar) faslına; dairenin muhtelif ve mütemadi bakım ve 

küçük tamir masrafları karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 25 000 lira teklif edilmiştir. 
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BAŞVEKALET 

• Başvekâlet 1957 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 697 703 ilra fazlasiyle 5 150 422 lira olarak tes-
bit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin taallûk eyeldiğl- fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda 
gösterilmiştir. Hizmetin ifasına yeteceği tahmin edilen diğer fasıllardaki tahsisat geçen yılın aynı 
olarak teklif edilmiştir. 

F. M 

201 10 Memurlar maaşı : 
6330 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadrolarla 6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan 

' Atom Enerjisi Komisyonu için ilâve edilmiş kadroların senelik tutarı ve bunlardan bir 
ve iki üst derece alanlarla 1957 yılında alacakların maaşları yekûnuna 6211 sayılı Ka
nun gereğince verilecek 5 maaş nispetindeki tahsisat hesaplanarak konmuş bu kanuni 
zaruretle geçen yıla nazaran 40 608 lira fazla teklif edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti : 
6821 sayılı Kanunla alınmış olan bir daktilo ve 3 hademe tahsisatı ile İstanbul'da bu
lunan Arşiv Umum Müdürlüğü binasının elektrik tesisatı işlerine bakmak üzere 300 
lira aylık ücretli bir elektrikçi ve müşavirlikler için 300 lira ücretli bir daktilo kadrosu
nun ilâvesinden ve Başvekaletle Devlet Vekilleri şoförlerinin aylık ücretlerinin 100 er 
lira arttırılmış olmasından geçen yıla nazaran 32 260 lira fazla teklif edilmiştir. 

206 10 Çocuk zammı : 
20 Doğum yardımı : 
30 ölüm yardımı : 

6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonu için Başvekâlet kad
rosuna ilâve edilmiş bulunan kadrolara alınacak memurlar da nazara alınarak geçen 
yıl tahsisatı bu miktar artırılmıştır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 nou maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler. 
Maaş ve ücret fasıllarındaki tahsisat fasıllarında izah olunan kadro ilaveleriyle artmış 
olup bunların tutarının % 5,5̂  hesabiyle yekûnu 48 683 liradır. Geçen yıla nazaran faz
lası olan 2 743 lira bu zaruretle ilâve edilmiştir. 

301 11 Kırtasiye : 
6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atönı Enerjisi Teşkilâtının kırtasiye ihtiyaç
ları da nazara alınarak geçen yıl tahsisatının bu miktar artırılması zaruri görülmüştür. 

21 Döşeme : 
31 Demirbaş : 
41 öteberi masrafları : 

6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti top
lantı salonu ve Genel Sekreterlikle, bürolar iğin lüzumlu eşyanın mubayaa edilebilmesi 
için geçen yıl tahsisatına bu miktarın ilâvesi lüzumlu -görülmüş, bu zaruretle fazla 
teklif olunmuştur. «,*«-

42 Millî Savunma Yüksek Kumlu öteberi masrafları : 
Mevcut tahsisatın sene sonuna kadar kifayet etmediği anlaşılmış, ihtiyacın karşılan
ması için 500 lira fazla konmuştur. 

. 51 Aydınlatma : ' l: Ç*'* e - ' " 
Yukanki maddelerde arz ve izah olunduğu üzere yeni kurulmuş olan Atom Enerjisi 



F, M. 

Teşkilâtı ihtiyaçları da karşılanmak üzere geçen yıl tahsisatının bu miktar artırılması 
zaruri bulunmuştur. 

303 11 Basılı kâğıt ve defterler : 
6821 sayılı Kanunla kural muş bulunan Atom Enerjisi Teşkilâtı yeni bir tesis olması 
itibariyle basılı kâğıt ve defter ihtiyacı fazla olacağı nazara alınarak bu icapla geçen 
yıla nazaran fazla teklif edilmiştir. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Mevcut tahsisat kâfi gelmemekle beraber Atom Enerjisi Teşkilâtının inzimam eden 
ihtiyaçları da nazara alınarak ihtiyaca kâfi gelmiyen geçen yıl tahsisatı bu zaruretle 
artırılmıştır. 

304 21 Telefon masrafın .-
Geçen yıl tahsisatı kâfi gelmediğinden munzam tahsisat talebedilmek zarureti hâsıl 
olmuştur. 6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Teşkilâtı için alı
nacak muhabere ve tesis masrafları da nazara alınarak geçen yıl tahsisatının bu 
miktar arttırılması zaruri görülmüştür. 

305 11 Başvekâlet kira bedeli : 
6821 sayılı Kanunla kural muş bulunan Atom Enerjisi Teşkilâtı için hizmet maksa
dına uygun bina tedariki zarureti hâsıl olmuş bu sebeple bu madde açılarak tutu
lacak binanın kira bedeli karşılığı bütçeye (20 000) lira ilâve edilmiştir. 

306 11 Giyecekler : 
6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Teşkilâtı için (D) cetveline 
ilâve edilmiş bulunan kadrolarla birlikte 74 müstahdemin elbise, palto ve saire giyim 
eşyaları temin edilmek ü^ere geçen yıl tahsisatının bu miktar arttırılması zaruri 
bulunmuştur. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
6821 sayılı Kanunla Başvekâlete ilâve edilmiş bulunan Atom Enerjisi Teşkilât kad
rolarına vilâyetlerden tâyin vukuunda mevcut tahsisatın yetmiyeceği tahmin edil
miş bu icapla arttırılmıştır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Teşkilât mensuplarının mu
vakkat memuriyetle yapacakları seyahatleri de karşılamak üzere 25 000 liraya ih-
tiyacolacağı tahmin edilmiş bu maksatla fazla teklif olunmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi masrafları ve harcırahları : 
Başvekâlet kadrosuna ilâve edilmiş bulunan Atom Enerjisi Teşkilât mensupları da 
nazara alınarak geçen yıl tahsisatı bu miktar arttırılmıştır. 

309 11 Başvekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
12 Başvekâlet otomobilleri onarma masrafları : 

Mevcut tahsisat senelik ihtiyacı karşılıyamadığından bv zaruretle işletme ve onarma 
masrafları tahsisatı geçen yıla nazaran fazla teklif olunmuştur. 

13 Devlet vekilleri otomobilleri işletme masrafları : 
14 Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masrafları % 

Geçen yıl bütçesindeki tahsisat senelik ihtiyaca kâfi gelmemiştir. İhtiyacın karşılan-
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masını temin en geçen yıla nazaran bu miktar fazla teklif olunması zarureti hâsıl ol
muştur. 
Ecnebi misafir otomobilleri onarma masrafları : 
Mevcut tahsisatın senelik ihtiyaca kâfi gelmemesi hasebiyle bizzarure geçen yıla naza
ran fazla konmuştur. 

Matbaa masrafları : * 
Ham ve işlenmiş maddeler : 
Resmî ve hususi abonelerin ciltlenmesi dolayısiyle Resmî Gazete baskı sayısının son se
nelerde artmış olması düştür yıllık kâğıt sarfiyatı ile 1957 yılında basılacak 38 nci 
cilt ve mevcudu kalmamış olan diğerlerinin tamamlanmasına devam olunacaktır. îzmit 
Kâğıt Fabrikasından temin edilecek 175 ton kâğıdın nakil masraflariyle birlikte tuta
rı olan 204 750 lira ile Devlet Malzeme Ofisinden mubayaa edilecek sair lüzumlu mad
deler için 49 250 lira ki, ceman 254 000 liraya ihtiyacolacağı tahmin edilmiş bu mak
satla 72 600 lira fazla konmuştur. 
işçi gündelikleri : 
Geçen yıl bütçesinden sonra çıkan 6434 sayılı Kanuna göre işçilerin tatil yevmiyele
rinin tam olarak verilmesi ve 6772 numaralı Kanımla ödenmesi kararlaştırılmış bulu* 
nan ikinci, bir ikramiyenin tediye olunabilmesi için 22 000 lira fazla tahsisata ihtiyac
olacağı tahmin edilmiştir. 

Örtülü tahsisat : ; *:* 
Geçen yıla nazaran tahsisat bu miktar fazlasiyle• teklif edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu ile istişare heyeti tazminatları : 
6821 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atom Enerjisi Komisyonuna bağlı İstişare He
yeti azalarına ve lüzumu halinde hariçten celbedilecek mütehassıslara tazminat veril
mesi mezkûr kanun icabından olup bu maksatla bu fasıl açılarak 25 000 lira tahsisat 
konmuştur. 

Malfoaada mevcut makina, alât ve malzeme onarımı : 
Geçen yıl baskı makinaları merdanelerinin kauçuklattırılması masraflarını karşılat
mak üzere alınmış olan tahsisatla hizmet ifa edilmiş, artık bu tahsisata ihtiyaç 'kalma
dığından tenzil edilmesine imkân hâsıl olmuştur. 

Matbaa için alınacak makina, alât ve malzeme : 
Tertip makinalarının fazla kullanılmaktan eskimiş bulunan ve yedekleri de kalma
mış olan matrislerinin tebdili zaruri görülmüştür. 7 tertip makinesi üçer ta-kımlık 
matrislerinin tebdili için 35 000 liralık tahsisata ihtiyacolacağı anlaşılmış bu maksat
la geçen yıl tabsilsatı bu miktar fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Satmahnacak iki otomobil bedeli olara'k Maliye Vekâleti bütçesine nakledilmek üze
re 50 000 lira teklif edilmiştir. 
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SURAYI DEVLET REÎSLÎĞÎ 

Memurlar maaşı 
Lira 

891 400 
365 474 
243 000 

1 499 874 

752 100 Kadroya göre bir senelik maaş tutan 
121 800 Halen üst derece maaş ve tazminat alanların farkı 
17 500 1957 yılının muhtelif aylarında üst derece alacakların farkı 

Tahsisat karşılığı olarak konan % 41 
6716 sayılı Kanunla verilen aylık tahsisat 

Yekûn 

Açık'maaşı: 
Mevcut 7 500 lira aynen konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti: ^ ^ 'v ; : 

A) Günden güne artan iş hacmi karşısında mevcut 13 daktilo ilân yazılmasına.dahi ye
tişememektedir. Devlet Şûrasından sâdır olacak her türlü kararın vaktinde alâkalılara 
tebliğinin temini için beheri 200 lira ücretli (5) daktilo kadrosunun ilâvesi bir zaru
ret hâlini almıştır. 
B) Kırtasiye ve müstehlik malzeme ite resmî posta pullarının ve dergilerin konul
duğu ambar, halen ayniyat muhasibimizin muhafazasına tevdi edilmiştir. Ayniyat mu
hasibi aynı zamanda reisliğimiz mutemedi olduğu gibi dairenin satmalma işleriyle de 
meşgul olmakta ve bina daire amirliği vazifesini de yapmakladır. Bir yandan ayni
yat muhasibinin esas meşgalesinin fazlalığı ve öte yandan ambar memurluğu île ayniyat 
muhasipliğinin bir zat uhdesinde içtimaındaki mahzurlar sebebiyle D cetveline 250 
lira ücretli bir ambarcı kadrosunun ilâvesi teklif edilmiştir. 

Çocuk zammı: 
Halen senede 15 430 lira çocuk zammı ödenmektedir. İleride vukuu muhtemel artış
lar nazarı itibara alınarak 18 000 liranın kifayet edeceği tahmin edilmiş ve buna bina
en 1 000 lira noksanı ile talebedilmiştir. 
Doğum yardımı: 
Mevcut 1 800 liranın tediyatı karşılığı görüldüğünden aynen konulmuştur. 
ölüm yardımı: 
3 000 liranın muhafazası cihetine gidilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı: 
Faslın muhafazası için 1 lira konmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Aylık ve ücret fasıllarına konmuş olan tahsisatın yüzde beş buçuğu bilhesap (53 581) 
Ura tutmakta olduğundan geçen yıla nazaran 755 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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301 10 Kırtasiye : 
Mevcut tahsisat kırtasiye ihtiyacımızı ancak karçılıyabildiğinden aynen konulmuştur. 

20 Döşeme: 
Tamire muhtaç maroken koltukların tamiri ve ihtiyaç görülen etajerlerin mubayaası 
iğin 1 500 lira faalasiyle 2 500 lira istenmiştir. 

30 Demirbaş : 
Mevcut 2 500 liranın demirbaş mubayaa ve tamiri masrafını karşıhyabileceği tahmin 
edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Bir kısım badana ve mozayık tamiratı ile, çürüyen yangın kovalarının tebdili ve 
bayrak mubayaası için bu fasla 2 000 lira fazlasiyle tahsisat talebedilmiştir. 

, 50 Aydınlatma : s^ . 
Vasati aylık cereyan bedeline yapılan tediyat 170 liradır. Ampul bedeli ile tamirat 
için yapılacak sarfiyat- da nazara alınarak mevcut tahsisatın kifayet etmiyeceği 
anlaşılmış ve buna binaen 500 lira fazlasiyle 2 500 lira konulması teklif edilmiştin 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Mevcut 2 500 lira aynen teklif edilmiştir. 

304 10 Posta ve telgraf ücretleri : 
Mevcut tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran 2 000 Hra 
fazlasiyle 15 000 lira talebedilmiştir. 

20 Telefon masrafları : 
Geçen yıl telefon mükâleme ücretlerine zam yapıldığı halde, mevcut tahsisatın ta
sarruf suretiyle kâfi geleceği düşünülerek 1956 yılı bütçesi için artırma talebinde 
bulunulmamıştı. Alman tasarruf tedbirlerine rağmen paranın kifayet etmiyeceği, şim
diye kadar yapılan sarfiyattan anlaşıldığı cihetle bu fasla 1 100 lira fazlasiyle 2 600 
lira talebedilmiştir. 

306 Giyecekler : 
'D cetvelinde mevcut müstahdemlerden bir kısmına verilmekte olan giyim eşyasının te
mini için 6 900 liraya ihtiyaç olacağı bilhesap tesbit edilmiş olduğundan geçen yıla 
nazaran 2 100 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
1 500 lira kifayet etmekte olduğundan aynen konulmuştur, 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Mevcut 1 250 lira hizmetin ifasına yetmekte olduğundan aynen teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
ötedenberi tedavi masrafını karşılamakta olan 2 000 lira 1955 yılında kifayet etmemiş ve 
aktarma zarureti hâsıl olmuştu. Buna binaen bu fasla 1 000 lira fazlasiyle tahsisat 
talebedilmiştir. 

309 11 Reislik otomobili işletme masrafları : 
2 000 lira aynen konulmuştur. 

12 Reislik otomobili onarma masrafları : 
1956 yılındaki 1 000 liranın muhafazan cihetine gidilmiştir. 
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451 10 Satmalma, abone : 
Mevcut 2 200 liranın, kitap satmalma ve cilt masraflarını karşıladığı görüldüğünden 
aynen teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Devlet Şûrası kaparlar dergisinin muntazaman intişarını temin maksadiyle geçen yıl
larda olduğu gibi 7 800 lira konulmuştur, 

501 Geçen yıl borçları : ' 
Paslın muhafazası için bir lira konmuştur. 

502 10-20 Eski yıllar boçları : 
Paslın muhafazası için bir lira konmuştur. 

BASIN - YAYIN VE TURÎZM ÜMÜM MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın - Yayın vo Turizm Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçesi geçen seneye nazaran o 758 002 
lira fazlasiyle 20 432 856 lira olarak tesbit edilmiştir. Yapılan zam ve tenzillerin taallûk ettiği fasıl 
ve maddeleriyle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

Hizmetin ifasına yeteceği talimin edilen diğer fasıllardaki tahsisat geçen senenin aynı olarak tek
lif edilmiştir. 

P. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Fiilî kadroya göre merkez memurlarının maaş tutarı 589 239 liradır. 29 187 liralık ar
tış, 4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan bir ve iki üst derece terfi farkların
dan mütevellittir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Memleketimizin dünya muvacehesinde kazandığı itibar ve haricî temasların günden gü
ne gelişmekte ve artmakta olması karşısında yurdumuzu, gerek siyasi, içtimai, iktisadi 
ve gerek kültürel ve turistik sahalarda ecnebi memleketlere daha iyi tanıtmak ve yaban
cı basını daha dakik bir surette takibederek aleyhimizde yapılan tahrikleri ve hakikat a 
uygun olmıyan muzır propagandaları zamanında önlemek ve yurdumuzla ilgili haber
leri dünya efkârına müessir bir surette aksettirebilmek için, siyasi hareketlere mihrak 
teşkil eden merkezlerde halen mevcudolan Basın Ataşelikleri ve Türk Haberler Büroları 
teşkilâtının takviyesi ve yemden Londra, Kıbrıs ve Beyrut gibi mühim merkezlerde 
Türk Haberler Büroları ve Karaşi'de bir Basın Ataşeliği ihdası zaruri görülmüş ve bu 
maksatla hazırlanan kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
Geçen seneye nazaran fazla teklif edilen 682 584 lira, bu maksatla konulan 29 kadronun 

*•*• daimî vazife ile ecnebi memleketlerde bulunan memur aylıklarına 4991 sayılı Kamına 
müsteniden tatbik olunan emsalli maaş tutarından ibarettir. 

21 Merkez memurları açı'k maaşı . 
5392 sayılı Teşkilât Kanununun tatbiki dolayısiyle açı/kta fcalan memurlardan biri 
yaş haddini' doldurması neticesi emekliye sev*k edildiğinden geçen seneye nazaran 
2 724 lira noksan teklif edilmiştir. 

202 l\ Merkez hizmetlileri ücreti : 
Son zamanlarda Tür'kiye'nin gittikçe kuvvetlenen ve ehemmiyet kesbeden hugünkü 
dununu 'karşısında haber imynaûdarmı daha da kuvvetlendirmek ve 'bu 'kaynaklar-
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dan alınan haberleri derhal teksir ederek lüzumlu yerlere bildirmdk, ve dâhilde ve 
hariçte yaymak üzere Batı - Doğu ve peyk memleketlere tahsis edilen günde üç aded 
kısa dalga bülteni, her gün dış memleketler için yurt haberleri (bülteni, haftada iki 
defa konuşma bülteni, her gün iki defa kısa dalga haberler (bülteni, günde hir defa 
Kore bülteni, her gün dört defa uzun dalga bülteni, gazetelere yazdırma "bülteni, 
açık ve kapalı olmak üzere günde 'birer defa dış 'basın bülteni, her gün radyo dinleme 
bülteni, elçilik ve ıbasın ataşeliklerine gönderilmekte olan haftalık hasın hulâsaları 
bülteni ve aylık rapor bülteni neşredilmektedir. 
Gerek hu {bültenlerin ve gerek- ecnebi gazetelere ait tereümeleriyle Türkçe ve ecnehi 
dillerdeki bilûmum neşriyatın yazdirılması işlerinin aksamadan ifası maksadiyle yeni
den ikisi ecnehi dil bilen daktilo olmak üzere dört aded daktilo kadrosu, yabancı 
radyolardan gelen mübadele tekliflerini cevaplandırmak, yabancı radyolarla temini 
zaınırî kültür mûnase'bet]erini idame ve her türlü teması gcliştinne maksadiyle ecnehi 
dil hilen hir redaktör kadrosu, dış memleketlere gönderilmekte olan ve hacmi gün 
geçtikçe fazlalaşan her nevi neşriyatın sandıklanması, plâk ve sergi eşyalarının amba
lajı, gerek memleket içine ve gerekse ecnebi memleketlere sevk edilen filim ve fotoğ
raf'kutularının yaptırılması ve Umum Müdürlükte tamirine lüzum görülen malzeme
nin onarılması ve buna mümasil işlerin yaptırılması için bir aded usta kadrosu ilâve 
edilmiş ve kurulmasından sarfınazar edilen Hür Avrupa Radyosu için geçen sene 
konulan beş aded kadro tenzil edilmiştir. 
Yeniden ihdası zaruri görülen kadrolarla tenzil edilen kadrolar neticesinde geçen se
neye nazaran 4 230 lira noksan teklif edilmiştir. 

1.2 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti: 
Yurdumuzu siyasi, içtimai, iktisadi, kültürel ve turistik sahalarda ecnebi memleket
lere tanıtmak, yabancı basını daha iyi ve zamanında tetkik ederek aleyhimizdeki 
propagandaları derhal önlemek ve yurdumuzla ilgili haberleri dünya" efkârına aksetti-
rebilmek için, Londra, Kıbrıs ve Beyrut'ta haberler büroları kurulması, Karaşi'de bir 
basın ateşeliği açılması ve mevcudol anların da takviyesi maksadiyle Büyük Millet 
Meclisine sevk edilen kanını lâyihasına muvazi olarak on bir mahallî kâtip, altı dakti
lo ve dört hademe kadrosu, radyolarımızda doğru telâffuzu ve güzel Türkçeyi hâkim 
kılmak, spikerliği meslek haline getirmek ve kaliteli eleman yetiştirmek maksadiyle 
mikrofona çıkarılmadan bir spiker gibi çalıştırılmak üzere Ankara ve istanbul radyo
larına ikişer aded stajiyer spiker kadrosu, Türk musikisi yayınlarını daha mütekâmil 
bir hale getirmek için talimatnamesine göre her artist senede bir defa imtihana tâbi 
tutulmakta, muvaffak olanlar üst derecelere terfi ettirilerek, olamayanların vazifesine 
son verilmektedir. Bu cümleden olarak İstanbul Radyosunda mevcut on aded satjyer 
artistin imtihanları yapılmış ve muvaffakiyet dereceleri tesbit edilmiş olduğu halde 
kadrosuzluk yüzünden üç seneden beri terfi ettirilememiştir. Bunlarm terfilerini te
inin ve yerlerine yenilerini alarak yetiştirmek gayesiyle on aded artist kadrosu, mil
yonlar ve büyük emekler sarfile meydana getirilen İstanbul Radyosunun kalorifer te
sisatının bakım ve arızalarının giderilmesi için ehliyetli bîr kaloriferci kadrosu, geniş 
bir şehir olan İstanbul'da haberlerin "mahallen ve zamanında temini için ihdası zaruri 
bir dağıtıcı kadrosu, pazar ve tatil günleri 9 - 22,30 a kadar fasılasız neşriyat yapma
sına mevcut iki spiker kâfi gelmediğinden ve spikerlik işlerini de tanzim etmek üzere 
İzmir Radyosuna bir başspiker kadrosu, ile Ankara Radyosuna bir aded spiker kadro
su, 6733 sayılı Basın Kanununun tatbiki ve Türkiye'nin basın merkezinin İstanbul'da 
bulunması hasebile işleri genişlemiş olan İstanbul Basın Temsilciliğine bir aded me
mur kadrosu ile İstanbul, İzmir ve İskenderun'da açılmış olan Turizm büroları için bi-
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rer aded dağıtıcı kadrosu ilâve edilmiştir. Geçen seneye nazaran fazla teklif edilen 
266 238 lira bu kadroların bir yıllık tutarını teşkil etmektedir. 

Geçici hizmetliler ücreti; 
6128 sayılı Kanunla kurulmasına karar verilen üç radyo istasyonunun inşa ve montaj 
işlerinin kontrol hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sekizer aylık beş kadronun, ihale, 
proje ve tercüme işlerinde istihdam edilmek üzere 12 aylık iki kadronun ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. Geçen seneye göre fazla görülen miktar, bu kadroların tu
tan ile geçen yıl 8 aylık teklif edilen bir kadronun bu yıl 112 aya çıkarılmasından 
ibarettir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
32 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar pltim yardımı : 

4 000 ] Yeniden kurulması teklif edilen haberler 'büroları ve basın ataşeliği kadro-
600 \- larına muvazi olarak bu maddelere hizalarında gösterilen miktarlarda zam 
500 J yapılması zaruri görülmüştür. 

5434 sayılı Kanunun 14, üçüncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 mm madde
leri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve hizmetli kadrosuna nazaran bu faslın tutarı 170 892 lira ise de; memur
ların bir kısmının müktesep maaşının, almakta olduğu kadro maaşından dun olması 
ve kadro yerine müktesep hak .üzerinden emekli aidatı kesilmesi ve yabancı memle
ketlerdeki teşkilâta alman mahallî kâtip ve daktilolardan ecnebi olanların ücretle
rinden emekli aidatı kesilmemesi, hizmetin 150 000 lira ile ifa edileceğini gösterdiğin
den geçen yıla nazaran 20 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

60 Isıtma ; 
1957 yılı kömür kontenjanına göre ihtiyacın 11 500 lira ile ifa edileceği anlaşıldığın
dan tahsisatı geçen yıla nazaran 3 500 lira artırılmıştır. 

40 öteberi : 
Ankara, İstanbul ve İzmir radyölariyle İstanbul ve İzmir Basın Temsilciliği, İzmir, 
İskenderun ve İstanbul Turizm bürolarının 1957 yılı İhtiyacının 10 000 lira ile kar
şılanacağı anlaşıldığından geçen yıla nazaran tahsisatı 2 000 lira fazla teklif edil
miştir. 

60 Isıtma : 
Ankara radyosu ile istanbul radyosu, Basın Temsilciliği ve Turizm Bürosu için veri
len kömür kontenjanı miktan ile İzmir Basın Temsilciliği, radyosu, Turizm Bürosu 
ve Iskendemn Turizm -Bürosunun yakacak ihtiyacının 56 900 lira ile temin edileceği 
anlaşıldığından geçen yıla nazaran 13 900 lira fazla teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Haberlerin radyolarda ayrı ayrı zamanlarda yayınlanması, mühim ve müstacel haller
de milletlerarası konuşma yapılması zarureti karşısında alınan sıkı tasarruf tedbirleri
ne rağmen aylık vasati sarfiyatı 3 673 liradan aşağı düşürmek mümkün olmadığından, 
3 673 X 12 = 44 076 hesabiyle 1957 yılı için tahsisatı 9 000 lira artırılmıştır. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
1956 yılı aylık vasati sarfiyat seyrine ve alınmış olan sıkı tasarruf tedbirlerine naza
ran 1057 yılı ihtiyacı; Ankara radyosu için 16 500, İstanbul radyosu için 31 500, 
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izmir radyosu ve Basın Temsilciliği için 3 500, İstanbul Turizm Bürosu için 2 500, 
İskenderun Turizm Bürosu için 1 000 lira olmak üzere ceman 55 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Müstahdem adedine göre ihtiyacın 36 304 lira ile temin edileceği anlaşıldığından ge
çen seneye nazaran 10 454 lira fazla teklif edilmiştir. 

309 31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Ankara ve İstanbul radyolarında mevcut 6 aded nakil vasıtasının yıllık işletme mas
rafının 20 000 lira olduğu tesbit edilmiş bulunduğundan geçen seneye nazaran 5 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

310 10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 
70 Posta, telgraf ve telefon masrafları : 
80 Kira bedeli : 
91 Daimî vazife harcırahı : 
92 Muvakkat vazife harcırahı : " 
99 Propaganda masrafları : 

4 000 
8 000 
8 000 
8 000 
2 000 Yeniden ihdas edilecek olan Kıbrıs, Londra, Beyrut Haberler Büroları 
2 000 \- ile Karaşi Basın Ataşeliği için bu maddelere hizalarında gösterilen mik-

50 000 tarlarda zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
40 000 | 
40 000 | 
15 000 | 

400 000 J 

417 30 Elektrik ve muharrik kuvvet masraflara : 
İstanbul Elektrik, Tramvay, Türel İşletraıesince muharrik kuvvet elektrik fiyatlarına 
kilovat başına 2,5 kuruş ilâve yapıldığından tahsisatının geçen yıla nazaran 30 000 
lira artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

451 10 Satmalına ve abone : 
Yerli gazete ve mecmualarla yabancı memleketlerden getirtilmekte olan gazete ve mec
muaların ve bunlardan lüzum görülenlerin mümkün olduğu kadar vaktinde tetkiki za
rureti dolayısiyle uçakla getirtilmesi, memleketimizin son zamanlarda genişliyen ve bir
kaç kat daha ehemmiyet kesbeden dış münasebetlerini ilgilendiren neşriyatın önemle ta-
kibedilebilmesi için tahsisatı geçen yıla nazaran 10 000 lira artırılmıştır. 

30 Foto - Filim servisi masrafları : 
Memleketimizin muhtelif sahalarında vücuda getirilen kalkınma ve gelişmelerimizin 
filim ve fotoğrafla tesbiti 4 - 5 kopya çıkarılabildiği için yurdumuzda takriben mev-
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cut 600 e yakın sinemada ancak 3 - 4 senede gösterilebilen aktüalite ve dökümaııter 
filimlerin, daha fazla kopya çıkartılarak memlekette cereyan eden hâdiselerle, vücuda 
getirilen eserlerin beş, altı ay zarfında Anadolu içerisindeki halkımıza da süratle göste
rilmesi ye bu 35 mm. lik filimlerin 16 mm. ye tahvili için lüzumlu cihaz, makine, montaj 
aletleri, negatif, pozitif, ses ve levander filimleri, fotoğraf kâğıdı, ecza satmalmması za
rureti, dünyanın gidişine uyularak renkli fotoğraf ve filmin normal mesaimiz hudutla
rı içine alınması karşısında tahsisatı geçen yıla nazaran 250 000 lira fazla teklif edil
miştir. 
Propaganda masrafları : 
1958 senesi Nisan ayında açılacak olan «Cihanşümul ve Milletlerarası Brüksel Sergisi» 
ne iştirakimiz kararlaştırılmış ve 5 . V . 1956 tarih ve 4/7246 sayılı İcra Vekilleri He
yeti kararma müsteniden Hariciye Vekâletinde «Brüksel Sergisi Daimî Komisyonu» na
mı altında bir komisyon teşkil edilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu komisyonca, ser
giye memleketimizin geniş ölçüde iştirakinin propagandasının yapılması, sanat gösteri
lerimize taallûk edecek broşürlerin ve diğer propaganda vesikalarının hazırlatılması ve 
bastırılması, folklorik ekiplerin tertibiyle çalıştırılması, memleketimiz hakkında sinema 
filimleri ihzarı işleri Umum Müdürlüğümüze tevdi edildiğinden serginin ihzarı için lü
zumlu her türlü masrafların karşılanmasını teminen geçen yıla nazaran tahsisatı 
900 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Turizm umumi masrafları : 
Milletlerarası Turizm Teşekküllerine donatör üye ve bunların propaganda faaliyetlerine 
katılma payı, 5392 sayılı Kanun gereğince her yıl toplanan Danışma Kurulu ve 6086 
sayılı Kanunla kurularak ayda en az bir defa toplanan Turizm Merkez Komitesi mas
rafları, sergi ve fuarlara katılma payı, dâhilde ve hariçte yaptırılacak turistik reklâm 
ve propaganda masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 
300 000 lira teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

Eadyo istasyonları yapımı her türlü masrafları : 
6128 sayılı Kanuna müsteniden Ankara Radyosunun tevsi ve ıslahı işi ihaleye çıkarıl
mış ve alınan teklif mektupları vekâletlerarası bir komisyonun tetkikine arz edilmiştir. 
Tetkikat neticesinde yapılacak ihaleye göre ihale bedelinin % 33 ü nispetindeki avans
tan bir kısmı 1956 bütçesiyle verilen 1 500 000 liradan tediye edilecektir. Bakiye avans 
ile ihale bedelinin 1957 yılında ödenecek % 67 sini ve gümrük ve tevzin fonunu kar
şılamak üzere 4 500 000 liraya ihtiyacolduğu tesbit edildiğinden geçen yıla nazaran 
3 000 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Yeni yapılar : 
Ümraniye verici istasyoni ile stüdyo binasını bağlıyan yeraltı müzik kablosunun emniye
tini sağlamak ve her hangi bir arızayı derhal giderebilmek için Mccidiyeköyü ile Bebek 
arasında PTT idaresi tarafından yaptırılan yeraltı tesisatından bir kanalın müstakillen 
İstanbul Radyosu müzik kablosuna tahsisi, Ümraniye - Küçüksu şosesi kenarındaki mü
zik kablosu şambrlarınm kapaklı menhole tahvili, aynı yol üzerinde Nafıa Vekâletince 
genişletilmesi kararlaştırılan köprüler altındaki yeraltı kablosunun bu inşaattan mütees
sir olmıyaeak şekilde kenara alınması, Ümraniye verici binasında«mevcut emetör, atelye 
ve lojmanların esaslı surette tamiri ve İstanbul Radyosu stüdyo binasının tamiri için 
100 000 liraya ihtiyacolduğu anlaşıldığından geçen yıla nazaran 45 000 lira fazla teklif 
edilmiştir. 
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20 Alınacak makine, alet ve malzeme : 
1957 yılında alınacak makine, alet ve malzeme için 50 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldı- * 
ğından geçen yıla nazaran 105 000 lira noksan teklif edilmiştir. 
Mevcut binalarda yapılması muhtemel tamir işleri için Nafıa Vekâleti bütçesine : 
Mevcut radyo istasyonları ve lojmanlarının bozulan kısımlarının tamiri için 50 000 lira
nın kâfi geleceği anlaşılmış ve tahsisatının geçen yıla nazaran 133 001 lira noksaniylo 
Nafıa Vekâleti bütçesine konulması teklif edilmiştir. . 
Muhtelif turizm teşekküllerine yardım olarak Maliye Vekâleti Bütçesine : 
Mahallî turizm teşekküllerine yapılan yardımlar neticesinde turizm sahasında büyük in
kişaflar kaydedildiği memnuniyetle müşahede olunmuş ve Turizm cemiyetlerine daha faz
la yardım yapıldığı takdirde bu inkişafların daha da artacağı ve yeni cemiyetlerin ku
rulmasına ĵ ol açacağı ve bunlar vasıtasiyle de turizm alanındaki kalkınmanın daha da 
süratleneceği anlaşılmıştır. Bu sebeple tahsisatının; geçen yıla nazaran 50 000 lira fazla
siyle 100 000 lira olarak Maliye Vekâleti Bütçesine konulması teklif edilmiştir. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İstatistik Umum Müdürlüğünün bütçesi, 1956 yılma nazaran 276 877 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 tutan 620 400 liradır. 1956 yılı 
bütçesiyle (L) cetveline alınmış olan 45 aded 15 liralık kadro tutarı 81 000 liradır. Bu 
miktar, umumi kadro tutarından tenzil edildikte geriye 539 400 lira kalır. 1957 yılı büt
çesinde bu miktar esas alınmıştır. 
4598 sayılı Kanun hükümlerine göre, kadrolar dâhilinde bir ve iki üst derece maaş alan 
memurların almakla oldukları ve alacakları üst derece farklarının yekûnu 72 300 lira
dır. 
6211 sayılı Kanun gereğince, memurlara verilecek tahsisat karşılığı da % 41 hesabiyle 
250 797 liradır. Bu suretle bu fasla, buraya kadar tadadedilen kalemlerin yekûnu olan 
862 497 lira konulmuştur. Bu miktar, geçen seneye nazaran 76 140 lira noksandır. Bu 
noksanlık kadrosunda oir veya iki üst derece maaş almakta olan memurlardan bâzıları
nın, kadrolarda vukubulan inhilâller neticesi, almakta oldukları derecelere tekabül eden 
kadrolara geçirilmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

202 Ücretler : 
Bu fasılda teklif edilen tahsisat tutarı 2 084 544 liradır. Geçen yıla nazaran 236 457 
lira fazladır. Bu fazlalığın 167 700 lirası, talebedilen 57 kişilik kadronun tutarıdır. 68 757 
lirası 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisattır. 
CD) cetveline 57 kişilik yeni bir ilâve talebedilmesinin mucip sebebi şudur : 
1. istatistik Umum Müdürlüğünün iş hacını her yıl artmaktadır. Zira, Umum Müdür
lüğün işleri mahiyeti itibariyle, memleketin umumi iktisadi ve içtimai durumu ile tam 
bir irtibat halindedir. Meselâ memlekette mektep sayısının artışı, millî eğitim istatistik
leri tanzimi bakımından, Umum Müdürlüğün iş hacmini artırmaktadır. 
Umum Müdürlüğün ele aldığı mevzuların hepsi için vaziyet aynıdır. 
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2. Diğer taraftan, iş yükü fevkalâde artmış bulunan Tasnif Dairesinde* her makine
nin mutlaka bir memuru bulunması'lâzımgelmektedir. Mevcut iş yükünün altından 
kalkabilmek için, makinelerin tam verimli çalışması gerekmektedir. Hastalık, izin 
gibi hallerde, makinenin başmdan ayrılmak zorunda olan memurun yerine, derhal 
bir başka memuru oturtabilmek zarureti vardır. Bu ise, tasnif dairesinin emrinde, bir 
miktar yetişmiş yedek memur bulundurulmasını zaruri kılmaktadır. 
3. Gelir Vergisinin yürürlüğe girdiği 1950 den beri, Maliye Vekâleti, İstatistik Umum 
Müdürlüğüne, (20) ücretli ve maaşlı memurunu vermek suretiyle yardımda bulun
muştur. Maliye Vekâletinin bu memurlarından halen İstatistik Umum Müdürlüğünde 
(11) kişi bilfiil çalışmaktadır. Zira, Gelir, Kurumlar, Esnaf vergilerine ait istatistik
lerin. tanzimi için Umum Müdürlüğün bu işlere ayırabildiği memurlar, işleri zama
nında yetiştirmeye kâfi gelmemektedirler. 
Maliye Vekâleti, bu memurlarını geri istemektedir ve malî yılın sonunda bu memur
lar Maliye Vekâletine iade edilecektir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Ankara'nın yedi yerine dağılmış olan servislere, sayım ve anket dokümanlarının tev
zii ve işlendikten sonra servislerden toplanması gibi munzam hizmetler için, geçici 
mahiyette bir miktar hizmetlinin istihdamı zaruri görülmüş ve geçen sene tahsisatı ay
nen konulmuştur-. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, '38 ve 39 ne'u maddeleri ve 
6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarındaki tahsisatlara uygun olarak (5 560) lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

Kırtasiye : 
Bu maddeye günün ihtiyaçları nazarı itibara alınarak geçen yıl tahsisatı, (5 000) 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Aydınlatma : 
Elektrik şebekesinin onarım ve cereyan bedellerini karşjlıyabilmek için, geçen yıl 
tahsisatı (6 000) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Posta ve telgraf ücretleri : 
Bu maddeye, günden güne artan iş hacminin gerektirdiği muhabere ücretlerini kar-
şılıyabilmek üzere (10 000) lira ilâve edilmiştir. 

Başka her çeşit giderler : 
Bu fasılda, geçen yıla nazaran (40 000) lira fazla tahsisat istenilmektedir. Zira bas
kı masrafları, kâğıt fiyatları artmıştır. 1956 da verilmiş olan tahsisat, umum mü
dürlüğün yapmak mecburiyetinde oldujğu neşriyata kifayet etmemektedir. 
Satmalmacak makine, âlet ve gereçler : 
Tasnif dairesinde mevcut makineleri kısmen yenilemek zarureti vardır. Ayrıca, 
mevcut makinelerin yedek parça ihtiyacını karşılamak zarureti, bü fasla (50 000) 
lira ilâvesini icabettirmiştir. 
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11 Merkez memurları maaşı : 
286 200 3127 ve 4256 sayılı Teşkilât 'kanunlarına bağlı merkez fiilî kadrolarının 

Ibir yıllı'k tutarı 
37 950 Geçmiş yıllarda bir ve iki üst derece alanların maaş farkı 

132 901 % 41 tahsisat tutarı. 
12 761 1957 yılında bir ve iki üst dereceye yükseleceklerin maaş ve tahsisat 

farkı tutarı 

469 812 Yekûn 
Bu maddedeki 12 761 lira fazlalık 1957 yılında bir üst dereceye yükse
leceklerin ve 1956 da terfi edenlerin ay farkı maaş ve tahsisat tutarından 
ibarettir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
824 400 • 3127 ve 4256 sayılı Teşkilât kanunlarına bağlı vilâyetler fiilî kadroların 

'bir yıllık tutarı 
150 150 Geçmiş yıllarda bir ve iki üst derece alanların maaş farkı tutarı 
399 565 % 41 tahsisat tutarı 
40 608 (L) cetvelinden çıkarılan ve fiilî kadroya alman 12 aded 25 liralık kad

roların maaş ve tahsisat tutarı 
30 421 1957 yılında ibir ve iki üst dereceye yükseleceklerin maaş, ve tahsilat 

farkı tutarı 

1 445 144 Yekûn 
Bu maddedeki 71 029 lira fazlalık: 3127 ve 5411 sayılı kanunlarla ve NATO icapla
rına göre inkişaf eden taşra meteoroloji teşkilâtında noksan bulunan kadroların ikmali 
ve yeniden açılacak Zirai Meteoroloji istasyonlarının personel ihtiyacını karşılamak 
üzere (L) cetvelinden çıkarılan 12 aded 25 lira maaşlı memur kadrolarının fiilî kad
roya alınması için maaş ve tahsisat tutarı 40 608 lira ile 1957 yılında bir ve iki üst 
dereceye yükseleceklerin ve 1956 da terfi edenlerin ay farkı maaş ve tahsisatı tutarı 
olan 30 421 liranın ilâvesinden ibarettir. 

21 Merkez memurları açık maaşı: 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı: 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

11 Merkez hizmetliler ücreti: ? î • 'ffe î * 3 ft * ° » i M *'.• * • ~ ="~ ' : : "" ^ 
Bütçeye bağlı merkez (D) cetvelindeki hizmetli kadrosunun bir yıllık tutarı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 
Bu maddedeki 33 571 fazlalık: 3127 sayılı Kanun gereğince Erkânıharbiyei Umumiye 
Reisliğiyle yapılan anlaşma ile seyyar meteoroloji istasyonlarının motorlu vasıta ihti
yacını karşılamak üzere Millî Müdafaa Vekâletince verilenlerle mevcudu 33 e baliğ olan 
motorlu taşıtların onarım ve her türlü, revizyonlarının yapılması için bir aded 550 lira 
ücretli başteknisiyen kadrosunun ve Hava kuvvetleriyle yapılan anlaşma gereğince 
Hava kuvvetlerinin bir üssü sıfatiyle Umum Müdürlüğümüze Amerikan Askerî yardı
mından verilmekte olan ve her yıl takriben 2 milyon liralık malzemelerin Hava kuvvet-
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lerinde olduğu gibi hesaplarının tutulması için kurulacak olan istok kontrol servisinin 
teşkilinde çalışmak üzere 1 aded 475 lira ücretli istok kontrol şefi, 1 aded 350 lira 
ücretli inceleme memuru, 1 aded 300 lira ve 1 aded 250 lira ücretli karteks memur kad
rolarının ilâvesine hissedilen zaruret dolayısiyle konulmuştur. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti: 
Bütçeye bağlı vilâyetler (D) cetvelindeki hizmetli kadrosunun bir yıllık tutarı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 
Bu maddedeki 433 575 lira. fazlalık: 3127 ve 5411 sayılı kanunlarla NATO icaplarına 
göre, meteoroloji hizmetlerinin milletlerarası inkişafı karşısında daha rasyonel ve koor-
dine anlaşma ve çalışmayı sağlamak maksadiyle Bağdad Paktı Anlaşması gereğince 
Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde kurulacak olan yağış ve sühunet istasyonları ve bun-

, larm çalışması için Irak Hükümetince verilecek yazıcı rasat aletleriyle teçhiz edilecek 
15 istasyon için 5 aded 250 lira ücretli rasat kontrol memuru, 5 aded 175 ve 10 aded 
150 lira ücretli rasat memuru ile yine Irak Hükümetince bu hizmet için verilecek 
motorlu vasıtaları kullanmak üzere 5 aded 250 lira ücretli şoför kadrosunun ilâvesi
ne; 
NATO ve Hava Kuvvetleriyle yapılan anlaşma gereğince yeniden işletmeye açılacak 
beş hava meydanı meteoroloji istasyonlarında çalıştırılmak üzere 5 aded 400 lira 
ücretli telsiz operatörü, 25 aded 300 ve 25 aded 250 lira ücretli telsiz memurlarının 
ilâvesine ve Elektrik Etüd İşleri, Toprak Mahsulleri, Karayolları, Devlet Su işleri 
Umum müdürlükleriyle yapılan anlaşma gereğince plânl aştırılmış olan 800 yağış is
tasyonundan bu yıl da 50 adedinin açılması için 50 aded 100 lira ücretli yağış memu
ru kadrosunun ilâvesine lüzum ve zaruret dolayısiyle konulmuştur. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
inkişaf eden dünya meteoroloji iliminin yurdumuzda buna muvazi değere yükseltil
mesi için ve açılan kurslara iştirak edecek personelin bilgi ve iktidarlarının artırıl
ması maksadiyle öğretmenlik yapmak ve aynı zamanda tatbikatımızdaki gelişmelerde 
bize lüzumlu teknik çalışmaları göstererek faydalanmak üzere FOA ve Ekonomik İş
ler Dairesiyle yapılan anlaşma gereğince getirilmiş bulunan iki uzmanın bir yıllık 
ücretleri karşılığı konulmuştur. 

11 Merkez memurları çocuk zammı: 
Kadrolarda mevcut memurların zam almaya müstahak çocuk adedi karşılığı olarak 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: 
Vilâyetler maaşlı kadrolarında mevcut memurların zam almaya müstahak çocuk ade
di karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Merkez memurları doğum yardımı: 
4598 sayılı Kanun gereğince vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle yapılacak yardım
ları karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
4598 sayılı Kanun gereğince vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle yapılacak yardımları 
karşılamak üzere 2 000 lira f azlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılığı olarak geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 
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Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılığı olarak geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 
Yakacak zammı : . 
4178 sayılı Kanun gereğince rakımı 1 500 den yüksek mahallerde bulunan memurlara 
ödenmekte olan yakacak zammı geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanununun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Faslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 34, 38 ve 39. maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaşlı ve ücretli kadrolar tutarı ile giriş ve terfi farkları karşılığı nazarı itibara alına
rak % 5,5 üzerinden hesaba göre 21 450 - lira fazlasiyle 171 105 - lira teklif edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
Kırtasiye : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı şube ve bürolarının bir yıllık kırtasiye ihtiyacı karşı
lığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. ' 
Döşeme : > 
Merkez daire ve bürolarında mevcut döşemelerin onarımlarının yapılması ve eskiyenlerin 
yerlerine yenilerinin alınması için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Demirbaş : 
Merkez dairelerinde mevcut, demirbaşların onarımlariyle yeniden alınacak yazı, cet
vel ve hesap makineleri için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
öteberi : 
Umuım. Müdürlük merkez binası ve müştemilâtının bir yıllık su bedeli ile temizlik 
malzemesinin satmalınması için geçen yılın aynı teklif edilmiştir, 
Aydınlatma : 
Umum Müdürlük merkez binası ve müştemilâtının bir yıllık elektrik sarfiyat bedeli
ni karşılamak ve lüzumlu aydınlatma malzemelerinin satınalınıması için geçen yılın ay
nı teklif edilmiştir. 
Isıtma : 
Umum Müdürlük merkez binası ve müştemilâtı kaloriferlerinin kömür masrafla:mı 
karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Kırtasiye : 
Meydan içi ve meydan dışı sinoptik ve. klima istasyonlariyle küçük yağış istasyonla
rının mevcutları 1957 de açılacaklarla beraber 527 ye yükselecek olan bu istasyonla
rın bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiş
tir. 
Döşeme : 
Büyüklü küçüklü 527 ye baliğ oian meteoroloji istasyonlarının mevcut döşemeleri
nin onarımlariyle eskiyenlerin yerine yenilerini almak üzere geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 
Demirbaş : 
İstasyonlarda mevcut demirbaşların onarımlarının yapılması ve yeni açılacak işias-
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yonların yazı ve hesap makinesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı tek
lif edilmiştir. 

40 öteberi : 
Yeniden açılacak istasyonlarla 527 ye yükselecek olan meteoroloji istasyonlarının bir 
yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geceli gündüzlü çalışmakta olan meteoroloji istasyonlarının elektrik, gaz ve ampul 
masraflarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Mevcudu 87 ye yükselen büyük meteoroloji istasyonlarının bir yıllık yakacak ihtiyaçla
rını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
inkişaf etmekte olan ve adedleri 527 ye yükselen meteoroloji istasyonlarının idari ve 
teknik basılı kâğıt ve defterleriyle lüzumlu cetvel ve vesikalarının bir kısmının tabetti-
rilmesi için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücretleri : 
10 Merkez posta, telgraf ücretleri : 

Umum müdürlük merkez şubelerinin bir yıllık posta telgraf masraflarını karşılamak 
üzere geçen yüin aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta telgraf ücretleri : 
527 meteoroloji istasyonunun bir yıllık posta telgraf masraflarını karşılamak üzere ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon ücretleri ~ 
Merkezde mevcut 13 aded telefonun bir yıllık mükâleme ve diğer masraflarını karşıla
mak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon ücretleri : 
Vilâyetler meteoroloji istasyonlarında mevcut 48 telefonun bir yıllık mükâleme ve diğer 
masraflarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
11 Merkez : -

Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 
12 Vilâyetler : 

Vilâyetlerde kira ile tutulmuş olan 32 aded meteoroloji istasyonlarının bir yıllık kira 
masraflarım karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Merkez (D) cetvelindeki 16 müstahdeminin 'bir yıllık elbise, ayakkabı ve bu yıl ilâ
veten verilecek palto masraflarını karşılamak üzere 2 200 lira ilâvesiyle 4 800 lira 
teklif edilmiştir. 

307 Harcırahlar : 
10 Daimî vazife harcırahı : 

YenMen açılacak istasyonlara yapılacak tâyinlerle görülecek teknik ve idrai lüzuma 
binaen nakledilecek: mamurların zatî ve aile yollukları masraflarını karşılamak üzere 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Muva'kkatvazife harcırahı : 
Meteoroloji istasyonlarının idari ve teknik çalışmalarını kontrol ve teftişi ve mura-
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kabelerinin yapılması, arıza yapan istasyonların teknik cihaz ve malzemelerinin ta
mir ve ıslahı ile yeniden açılacak istasyonların kurulması için gönderileceîklerin har
cırahlarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 'başka mas
rafları : 
Amerikan Teknik Yardımından ve İktisadi iş Birliği Yardımından gelen ilki U'zmanın 
memleket dâhili yol ve zaruri masraflariyle dönüş yolluklarını fcarşılama'k üzere ge
çen yılın aynı konulmuştur, 

309 Taşıt maisrafları : 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 

Merkezde mevcut bir vasıtanın hir yıllık işletme masrafı olup geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Merkezdeki bir vasıtanın onarım masraflarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Vilâyet teşkilâtında mevcut ve çalıştırılmakta olan motorlu taşıtların bir yıllık işlet
me masrafları karşılığı olarak geçen yılm aynı, teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut motorlu taşıtların onarım masrafları karşılığı ola
rak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Milletlerarası idari ve teknik bir değere yükselmiş bulunan umum müdürlük meteo
roloji hizmetlerinin çalışmalarına iştirak etmek üzere gelen yabancı ve yerli heyetlerin 
izaz ve ikramlarına sarf edilmek üzere 5 000 lira konulmuştur. 

417 İşletme umumi masrafları : [fTai,>>: 

Mevcut meteoroloji istasyonlariyle yeni kurulacak istasyonların miktarı 527 ye yük
selmektedir. Bu çeşitli istasyonların umumi işletme masraflariyle telekomünikasyon 
ve her türlü rasat malzemesi ihtiyaçlarını, Karakuş tepesi verici istasyon işletme mas
raflarını ve NATO, askerî manevralara iştirak edecek seyyar meteoroloji istasyonla
rının her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 75 000 lira ilâvesiyle 725 000 lira tek
lif edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Üniversite ve yüksek okulların muhtelif sınıflarında bulunan 30 öğrencinin bir yıllık 
burs masraflariyle atelye ve fakülte harcı masraflarını karşılamak üzere geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

451 Yayın masrafları : ' " ; 

10 Satmalma ve abone : 
Teknik teşkilâtımız için yerli ve yabancı dillerde yayınlanan faydalı dergi, kitap, ga
zete satmalmması ve milletlerarası anlaşmalar gereğince mecbur olduğumuz dokü
man ve • literatürlerin abone bedellerini karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Meteoroloji teşkilâtının her gün artan yayın işinin ve meteoroloji aylık, yıllık bül-
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tenleriyle, meteoroloji kılavuzunun ve yağış istatistiklerinin masraflarını karşılamak 
üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Staj masrafları : 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Dünya meteoroloji tekniğinden faydalanmak ve elemanlarımızı yeni meteoroloji bil
gisiyle teçhiz etmek ve pratik gelişmeleri mahallinde müşahede ederek memleketimiz
de tatbikatlarını sağlamak maksadiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da gönderileceklerin 
maaş farklariyle yolluklarını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için gönderile
ceklerin harcırah ve masrafları : 
Teknik yardımdan Amerika'ya gönderilecek personelin gidiş ve dönüş harcırahlarını 
karşılamak üzere gecen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
10 'Kurum ve derneklere katılma payı : 

5441 sayılı Kanuna göre dünya meteoroloji • teşkilâtının bir üyeei bulunmamız he
sabiyle bu teşkilâta ödenecek katılma payı aidatı olarak geem yılın aynı teklif edil
miştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları ; 
5441 sayılı Kanunla dâhil bulunduğumuz dünya meteoroloji teşkilâtının bir üyesi 
sıfatiyle merkezi Avrupa'da her yıl bir dafa yapılmakta olan normal meteoroloji 
teşkilâtı toplantısına iştirak edecek iki kişilik heyetin gidiş ve dönüş yol masraf
larına sarf edilmek üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Milletlerarası meteoroloji teşkilâtının idro - meteoroloji semineri için Ankara'da yapa
cağı kongre masrafları : 
1957 yılı içinde Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtı Avrupa Kejiyonunun İdro - Meteo
roloji Semineri için Ankara'da yapacağı kongrenin her çeşit masrafları karşılığı 
olarak 25 000.— lira teklif edilmiştir. 

Kura masrafları : 
Amerikan teknik yardımından faydalanmak suretiyle getirtilen meteoroloji uzmanları 
tarafından umum müdürlük merkezinde her yıl açılmakta olan tekâmül kursuna 
bu yılda katılacak 50 memurun 9 aylık kurs yevmiyeleri ile gidiş ve dönüş yolluk
larını karşılamak üzere geçen yılın ayın teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Senesi içinde her hangi bir sebeple ödenmemiş olup duyuna kalmış istihkakların 
tediyesi için geqerı yılm aynı teklif edilmiştir. 
Eski yıllar borçları : 

10 1952 -1955 ylılları borçları : 
20 1928 -1951 yıllan borçları : 

Senesi içinde ödenmemiş olup duyuna kalmış borçlar karşılığı olarak 10 maddeye 
2 250,—ve 20 maddeye 800.— lira konulmuştur. 

f Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Halen mevcut ve Hazine malı taşra meteoroloji istasyonlarının onarım masraflarını ve 
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1953 senesinde yaptırılmış olan umum müdürlük merkez binasının harabolan kısımla-
riyle iç ve dış badanaları masraflarını karşılamak üzere 20 000, - lira ilâvesiyle 50 000 -
lira teklif edilmiştir. 

711 Mevcut makine alet ve malzeme onarımı : 
Daimî surette bakıma muhtaç merkez ve taşra istasyonlarında mevcut makine alet ve 
malzemelerin bozulması halinde onarımları yapılmak üzere geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 

742 Meteoroloji istasyonları yapı masrafları : 
Meteoroloji istasyonlarının bulunduğu yerlerin devamlı ve sabit olması meteorolojik ra
satların kıymeti bakımından zaruri olduğundan Erzurum'da yeniden yaptırılacak bir 
istasyon binası ile, Amerikan askerî yardımından verilmekte olan malzemelerin konulma
sı ve muhafazaları için merkezde yaptırılacak bir ambar binası için 30 000 - lira fazlasiy-
le 90 000 - lira teklif edilmiştir. 

751 Satmalmaeak makine alet ve malzemeler : 
Merkez ve taşra teşkilâtımızda bulunan meteoroloji istasyonlarımızın klima ve snoptik 
rasatların yapılmasında kullanılacak olan lüzumlu civalı ve diğer çeşitli rasat alet ve 
malzemelerinin bir kısmının alınması için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı : 
Faslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 

752 13 3827 sayılı Kanun gereğince satmalı nacak motorlu taşıtlar karşılığı : 
Faslın muhafazası için 1 lira kounl muştur. 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

Fazlası Eksiği F. M. 

59 220 201 12 Vilâyetler memurları maaşı: 
İmam - hatip okulları lise kısmından mezun olanların müktesep 
derece aylığı ile tâyinlerini sağlamak üzere 1956 yılı (L) cetve
linde mevkuf tutulan imam - hatip kadrolarından 20 liralıktan 
20 adedinin fiilî kadroya alınmasına zaruret görülmekle 

13 113 202 11 Merkez hizmetlileri ücreti: ' 
Tahsis, yayın ve hayrat hademesi işlerinde çalıştırılmak üzere 
ihtiyaca binaen 300, 250 ve 225 lira aylık ücretli üç aded kadro 
ilâvesine lüzum ve zaruret görülmekle 

126 900 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti: 
Fahrî olarak vazife gören Kuran öğreticilerden 75 adedinin 
kadroya alınmasını temin maksadiyle 100 lira aylık ücretli 75 
aded Kuran öğretici kadrosu ilâvesinden 

795 240 13 Hayrat hademesi ücreti: 
Görülen ihtiyaca binaen yeniden 50 aded 150, 100 aded 125 ve 
270 aded 100 lira aylık ücretli hayrat hademesi kadrosu ilâve
sinden 
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6 000 206 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
Müftü ve vaizlerin yaş tahdidinden istisnaen çalıştırılmaları do-
layısiyle müstahdem iken vefat edenlerin fazla olması sebebiyle 
ve ihtiyaca binaen 

30 871 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 vo 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
tlâve edilen kadroların icabettirdiği kesenek ilâve edilmiştir. 

2 000 301 20 Merkez döşeme: 
Makam ve bâzı büroların muşamba döşenmesi, perde ve yazıhane 
ihtiyacını sağlamak üzere ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1 500 40 Merkez öteberi: 
İhtiyacı karşılandığı ve pasif korunma ve temizlik malzemesi mu
bayaa ve su sarfiyatını karşılamak üzere 

2 000 60 Merkez ısıtma: 
Kömür fiyatının artırılmasına binaen bu farkın telâfisi için 

5 000 302 20 Vilâyetler döşeme: 
559 müftülüğün, masa, sandalya, sergi dolap ve sair ihtiyaçla
rını karşılamak ve mevcutlarının tamirini sağlamak üzere orta
lama beher müftülüğe 30 ar liralık tahsisat verilebilmesi için 
5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

5 000 30 Vilâyetler demirbaş : 
Yazı makinası ve sobası olmıyan müftülüklere bu malzemenin te
mini maksadı yle 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

10 000 50 Vilâyetler aydınlatma : 
559 müftülüğün ve camilerin aydınlatma ihtiyacını geçen yıl 
tahsisatı tamamen karşılamadığından, her müftülüğe ortalama 
yılda 187 şer lira hesabiyle tahsisat verilebilmek maksadiyle ge
çen yıla nazaran 10 bin lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

5 000 60 Vilâyetler ısıtma : 
559 müftülüğün odun, kömür ve sair yakacak ihtiyacını karşıla
mak üzere her müftülüğe ortalama 54 er lira hesabiyle tahsisat 
verilebilmesiııi sağlamak ve kömür fiyat farkını karşılamak üze
re 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

2 000 304 11 Merkez posta ve telgraf ücreti : 
Geçen yıl tahsisatının kifayet etmiyeceği anlaşılmış olduğundan 
2 000 lira fazlasiyle teklif edildi. 

500 21 Merkez telefon masrafları : 
Merkez dairelerine ait ücretli telefonların yıllık abone ve mükâ-
leme ücretlerini mevcut tahsisat karşılıyamadığından 500 lira 
fazlasiyle 2 500 lira teklif olunmuştur. 

15 000 305 12 Vilâyetler kira bedeli : 
6570 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılan zammı karşılamak 
ve mühim bâzı müftülüklere daire temin etmek üzere geçen yıla 
nazaran 15 bin lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
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1 700 306 Giyecekler : 
Bu yıl müstahdemlere palto verilmiyeceğinden 1 700 lira tenzili 
mümkün olmuştur. 

700 308 11 Merkez memurları tedavi giderleri : 
Mevzu tahsisatın ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşıldığından 700 li
ra fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 000 451 10 Satmalma ve abone : 
"Reislik yayınlarının bilhassa talimi mahiyette olanlardan imam 
ve hatiplere, yine bu yayınların resmî kütüphanelere, okullara 
ve Kültür Anlaşması mucibince yabancı memleketlere gönderilme
sini ve Reislikçe lüzum görüleceklere Reislik yayınlarını tanıt
mak bakımından verilmesini sağlamak üzere geçen yıla nazaran 

_ 20 bin lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
1 100 044 1 700 Diğer fasıllar, geçen yıl mevzu tahsisatın bu yıl da ihtiyacı kar-

şılıyacağı anlaşıldığından aynen teklif olunmak suretiyle 1957 
yılı bütçesi geçen yıla nazaran 1 098 344 lira fazlasiyle 22 255 005 
lira olarak teklif olunmuştur. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1957 yılı teklif bütçesi (L) cetvelinden çıkarılan tapula
ma memurlan kadrolarına ait maaş ve tahsisatla bu memuTİara kanunen verilmesi icabeden taz 
minat gündeliklerinin ilâvesinden ve inşa- edilmekte olan Tapu Arşiv binası için gerekli ödene
ğin konulmasından dolayı ve diğer ihtiyaçlar da nazara alınarak 1956 yılı bütçesine nazaran ya
tırımlar dâhil 3 986 136 lira fazlasiyle 34 980 134 lira olarak hazırlanmıştır. 

P. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Merkez Arazi Kadastrosu ve Patoğrametri Dairesi Reisliği kadrolarından 6756 sayı
lı Kanunla kaldırılan üç memurun senelik maaş tutarı olan 16 200 ve tahsisatları 
tutarı olan 6 642 lira ki, ceman 22 842 liranın tenzili ve buna mukabil aynı kanunla 
ihdas olunan iki memur kadrosunun senelik maaş tutan olan 15 000 ve tahsisatları 
tutan olan 6 150 liranın ilâvesinden ve (L) cetvelinden çıkanlıp fiilî kadroya alman 
dört memur için bunların 18 900 liraya baliğ olan bir yıllık maaşlariyle 7 749 lira 
tutan tahsisatlannm ve merkezde terfi edecek memurların üst derece maaşlan için 
19 500 ve tahsisatlan için de 7 995 liranın ki ceman bu maddeye fiilî olarak 52 452 
liranın zammı yapılmıştır. 

12 Vilâyetler memurlan maaşı : 
(L) cetvelinden çıkarılan 276 memurun senelik maaş tutarı olan 665 400 lira ile bun-
lann tahsisatlan için 272 814 lirama ve 1957 yılında terfi, edecek memurların üst 
derece maaşlar! için 137 125 ve bunların tahsisatları için de 56 221 lira ki ceman bu 
maddeye 1 131 560 lira ilâve edilmiş ve fakat buna mukabil geçen 1956 yılı bütçesin
de 50 memurun tahsisatlan mevcud olduğu halde kadroları (h) cetvelinde kalmış ol 
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duğundan bunların maaş ve tahsisatları yekûnu olan 158 625 lira tenzil edilmiş ve bu 
suretle fiilî olarak maddeye 972 935 lira zammedilmiş bulunmaktadır, 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
6828 sayılı Kanunla (E) cetvelinden (D) cetveline naklolunan 625 lira ücretli bir Ba§r 
pilot, 550 lira ücretli bir râsıt, 400 lira ücretli bir başmakinist ve 350 lira ücretli bir 
makinistin yıllık ücretleri tutarı 23 100 lira ve bunların tahsisatları için 9 471 lira ve 
yine (E) cetvelinden (D) cetveline nakli zaruri görülen 400, 250, 225, 200 zer lira 
ücretli birer ve 150 lira ücretli üç sanatkâr ile milyonlarca lira değerindeki fotoğra-
metri ve diğer fen aletlerine bakmak üzere konulan 550 lira ücretli bir ince aletler 
teknisiyeninin . ücretleri tutarı 24 900 lira ile bunların tahsisatları için de 10 209 lira ki, 
ceman bu maddeye 67 680 lira zammolunmuş ve fakat 1956 yılı bütçesine hesap hatası 
olarak 2 175 liranın fazla konulduğu anlaşıldığından bu miktar tenzil edilmek suretiyle 
fiilî olarak 65 505 lira zammedilmiştir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti: 
6828 sayılı Kanun gereğince (E) cetvelinden (D) cetveline naklolunan 625 lira ücretli 
bir başpilot, 550 ücretli bir râsıt 400 lira ücretli bir başmakinist ve 350 lira ücretli 
bir makinist ki, ceman dört hizmetli ücret ve tahsisatları ile yine (E) cetvelinden 
(D) cetveline nakli zaruri görülen 400, 250, 225, 200 zer lira ücretli birer ve 150 lira 
ücretli üç sanatkârın ücret ve tahsisatları karşılığı olarak bu maddeden.ceman 53 600 
lira tenzil edilmiş ve buna mukabil memurların fotoğrametri bilgilerini artırmak gaye
siyle Ankara'da açılması muvafık ve zaruri görülen fotoğrametri kursunda istihdam 
olunacak beheri 250 lira ücretli beş muallimin 2/3 nispetindeki ücretlerine ve tah
sisatlarına karşılık olarak bu maddeye 13 330 lira zam edilmiş bu suretle fiilî ola
rak 40 270 lira tenzil olunmuş bulunmaktadır, 

Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
(L) cetvelinden çıkarılan 276 tapullama memurunun beherinin iki çocuğu olduğu ka
bul edilerek bu maddeye 66 240 iira zam edilmiştir. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
(L) cetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya alınan 276 tapulama memurunun doğum yar
dımını karşılamak ve aynı zamanda bu tertipteki ödenek kâfi gelmemekte olmasın
dan dolayı bu maddeye 6 500 lira zam edilmiştir, 

Emekli keseneği : 
Maaş ve daimî ücretliler tertibine konan ödeneğin % 5,5 u olarak 42 704 lira fazla-
siyle bu fasıldaki tahsisat miktarı 739 505 liraya iblâğ olıuınıuştur. 

Merkez ısıtması : 
1956 daki tahsisatın kifayet etmemesi ve ahiren/mahrukat bedeline de zam edilmiş 
bulunması dolayısiyle bu maddeye 1 000 lira ilâve edilmesi mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

Vilâyetler döşemesi: 
(L) cetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya alınan 276 memurla 1957 malî yılı içinde tapu
lama mıntakası adedi artırılacağından yeni teşkil olunan müdürlüklerle hâkimlikle
rinin döşeme ihtiyaçlarını sağlamak üzere bu maddeye 13 920 lira zammedilmiştir. 
Vilâyetler öteberi masrafları: 
1957 malî yılı içinde teşkil kılınacak tapulama müdür ve hâkimliklerinin öteberi mas
raflarını karşılamak üzere bu: maddeye 5 000 liranın zammı zaruri görülmüştür. 
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50 Vilâyetler aydınlatması.: 
1957 malî yılı içinde teşkil kılınacak tapulama müdür ve hâkimliklerinin' aydınlatma 
masraflarım karşılamak üzere bu maddeye 2 500 lira zammedilmistir. 

60 Vilâyetler ısıtması: 
1957 malî yılı içinde teşkil kılınacak tapulama müdür ve hâkimliklerinin ısıtma mas
raflarını karşılamak üzere ve esasen bu tertipteki tahsisat mevcut vilâyetler tapu ve 
kadastro idareleri ihtiyacı temine kâfi gelmemekte olmasından dolayı bu maddeye 
23 000 lira zammolunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 
Tapu ve tapulama ve kadastro- idelerinin ifası evrakı matbuaya mütevakkıf bir ameliye 
olması - ve teşkilâtın vüsati muvacehesinde 1956 bütçesinde mevcut tahsisatın ademi-
kifayesi ve aynı zamanda fiyat tebeddülleri nazara .alınarak ve 1057 yılında yeni ta
pulama müdürlüklerinin ihdası mukarrer bulunması dolayısiyle bu fasla 50 000 lira 
zam mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

305 12 Vilâyetler kirası : 
1956 yılında yeniden ihdas olunan tapulama müdürlüğü ve hâkimliği ile 1957 bütçe 
yılı içinde kurulacak idarelerin kiralarını karşılamak üzere bu tertibe 50 000 lira zam 
olunmuştur. ' 

306 12 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler : 
5055 ve 5602 "sayılı kanunlar mucibince memurlara giyecek verilmesini teminen bu 
fasla bilhesap 24 650 liranın zammı zaruri bulunmuştur. 

307 70 6245 sayılı Kanunun 50 ııci maddesine göre verilecek tazminat gündelikleriyle tapu
lama ve kadastro işlerinde kullanılacakların muvakkat vazife harcırahı : 
Mevcut tapulama ve kadastro memıuiariyle 1957 yılı teklif bütçesinde (L) cetvelin
den çıkarılıp fiilî kadroya alman elemanlarla amele ve geçici jalonculann 6245 sayılı 
Kanunun 50 nci maddesine göre tazminat gündeliklerinin ödenebilmesi için bilhesap 
bu maddeye 1 212 900 liranın zammı icabeyiemiştir. 

308' 12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları ve yollukları : 
1957 teklif bütçesinde (L) cetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya alman memurların te
davi masraflarım karşılamak üzere, bu maddeye 5 000 lira zam olunmuştur. 

309 32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Beş seneden beri devamlı olarak arazi üzerinde çalışmakta olan arazi (kamyonetierinin 
esaslı bir revizyona tâbi tutulması ve arızalarının giderilmesini temin etmek ve lâs
tik mubayaa edilmek üzere fou maddeye 35 000 liranın zammı zaruri bulunmuştur. 

417 10 Nirengi, sınır işaretleri, poligon ve taşıma masrafları : 
1957 mesai yılında geçene seneye nazaran daha ziyade ana ve tamamlayıcı nirengi te
sisleri icaibettiğmden bu maddeye 17 500 lira zam edilmesi mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

20 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek ikomisyon azaları ile vukuf erbabı. / 

amele ve geçici jaîoneu gündelikleri : , 
Şehir 'kadastro komisyon ve postaları nezdinde kanunen bulundurulması icabeden 
âza, ve (bilirkişilerle bu heyetler nezdinde çalışmaları gereken jalonculann istihdam
larını temin edebilmek için Ibu maddeye ceman 40 000 liranın zammı icabeylemiş ve 
buna mukabil 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesi hükümlerine tevfikan 
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geçici amele ve jaloneulara da tazminat verilmesi lâzımgeldiğinden bu hususu 'kar
şılamak üzere bu maddeden 36 000 lira tenzil edilerek 307 nci faslın 70 nci madde
sine ilâve edilmiş ve bu suretle bu fasla fiilî olarak 4 000 Hra zam edilmiş bulun-
ma/ktadır. 
Kadastrosu il'ân edilen yerlerdeki arap harfli tapu kayıtlarının çıkanlması işlerinde 
merkezde ve taşrada çalıştırılacakların gündelikleri : 
Kadastro heyetlerinde arap harflerini okur memur adedinin günbegün azalmakta olması 
hasebiyle arap harfli tapu kayıtlarını çıkarma işlerinde daha fazla eleman istihdamı za
rureti hâsıl"olduğundan bu maddeye mevzu tahsisat 30 000 ilâvesiyle 50 000 liraya çı-
rılmıştır. " ; v . , , , 

Tapulama Kanunu uygulama umumi -masrafları : 
Tapulama ekipleri nezdinde çalışan muhtar ve bilirkişilerle amele ve jaloneularm gün
deliklerinin ödenebilmesi ve bu işlerde çalışan memurların çalışmalarını ve yaşamalarını 
Bağlamak üzere kanunen kendilerine verilmesi gereken eşyanın mubayaası ve bu meyan-
da tapulamanın istilzam eylediği diğer umumi masrafların karşılanması için bu fasla 
364 800 lira zam edilmesi gerekmekte ve bu suretle fasıl tahsisatının 3 795 000 lira ol
ması lâzımgelmekte ise de diğer taraftan 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci mad
desi hükümlerine tevfikan geçici amele ve jaloneulara da tazminat verilmesi icabeylemiş 
bulunduğundan bu hususu karşılamaküzere. mezkûr 3 795 000 liradan 812 000 lirası bit-
tenzil '307 nci faslın 70 nci maddesine ilâve edilmiş ve böylece 418 nci faslından 1956 
bütçesine mevzu tahsisata nazaran 447 200 lira indirilmiş bulunmaktadır. 
Kadastro Okulu ve kursu umumi masrafları : 
Bir öğrencinin bir günde üç öyün olmak üzere ancak 267 kuruşa iaşesi mümkün olabildi
ğinden 1957 malî yılı içinde de aynı miktarla ihalesinin mümkün olabileceği nazara alı
narak sırf talebenin iaşesini temin maksadiyle bu maddeye 44 000 liranın zammı zaruri 
bulunmuştur. 

Tapulama kursları umumi masrafları : 
Tapulama işlerinin fotoğrametrik metodlarla yapılması takarrür etmiş ve bu sahada lü
zumlu tayyare, foto, irca ve kıymetlendirme aletleri temin edilmiş olduğundan ve bun
ların kullanılması ve fotoğrametrik ölçü yapılması ayrı bir bilgiye ihtiyaç hissettirdi-
ğindenden bu işte çalıştırılacak elemanların kursa tâbi tutulmaları halinde daha seri 
ve sıhhatli mesai elde edebileceğine kanaat hâsıl olduğundan bu mevzuda Ankara'da ye
ni bir kurs açılmasını ve bu kursa alınacak öğrencilerin beherine günde 4 lira hesabiyle 
20 öğrencinin senelik gündeliklerinin verilmesini teminen bu maddeye 28 800 lira zam 
edilmiştir. 

Satınalınacak makina, alet ve malzeme .-
Elde mevcut optik aletlerle 1957 malî yılı içinde idarenin mümkün olabileceği anlaşıl
dığından bu fasla mevzu 280 000 liralık tahsisat tenzil edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü yapı işleri : 
inşa halinde olan Tapu Arşiv binası için 1957 bütçesine 2 450 000 lira tahsisat konul
ması Nafıa Vekâletinden bildirilmiş olması dolayısiyle bu fasla 1956 yılma nazaran 
2 000 000 lira fazlasiyle 2 450 000 liralık tahsisat konulmuştur. 



— 115 -

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı bütçesi, 16 059 091 lirası âdi ve 
3 137 741 lirası da yatınmlı olmak üzere ceman 19 196 832 lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 
Teklif olunan bu tahsisatın 1956 j ı l ı bütçesine nazaran noksan ve fazla olmasının sebepleri, taallûk 
ettikleri tertiplerin hizalarında arz ve izah olunmuştur. 

F . M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
1. Gerek toprak tevzi faaliyeti ve gerekse iskân işleri, geçen senelere nispetle artmış bu
lunduğundan merkez teşkilâtında büroların takviyesi zarureti hâsıl olmuş ve bu mak
satla 5439 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden vilâyetler teşkilâtından merkez
de memur istihdamı cihetine gidilmiştir. 
Vilâyetlerdeki iskân işlerimizin de gün geçtikçe artmakta olması dolayısıyla Teşkilâtın 
takviyesi lüzumlu ve .zaruri görülmekte olduğundan, hem Merkezin »kadro ihtiyacını 
karşılamak ve hem de vilâyetlere ait kadroların aidoldukları mahallere iadesini temin 
bakımından Merkez (L) cetvelinde mevcut bir kısım kadrolarımız karşılığı olarak 
47 600 lira, 
2. Şimdiye kadar merkez memurlarından üst derece alanların maaş farkları münhal 
kadroların tahsisatlarından karşılanmakta idi. Bu sene merkezde münhal kadro bulun
madığından ve üst derece alanların miktarı artmış bulunduğundan husule gelen bu far
kı karşılamak üzere 48 852 lira ki ceman 96 452 lira fazla tahsisat teklif edilmiş bulun
maktadır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetlerdeki toprak tevzi faaliyeti ile iskân işleri eskisine nispetle çok fazla artmış bu
lunmaktadır. Evvelce muayyen bâzı bölgelerde faaliyet gösteren toprak komisyonları 
şimdi yurdun bütün sathında vazife görmektedirler. İskân işleri eskiden yalnız göçmen 
yerleştiren bölgelere inhisar etmekte iken son senelerde memleketin her tarafında husu
le gelen heyelan, kaya sukutu, sel baskınları dolayısiyle tabiî âfetlerden müteessir ve 
muztaribolan köyler halkının müsait yerlere nakil ve iskânları büyük bir mevzu olarak 
başgöstermiş bulunmaktadır. 
Bunun için memleketin her tarafında iskân teşkilâtının mevcudiyetine zaruret görül
mektedir. 
Bu ihtiyacı mümkün olduğu nispette karşılamak üzere Bütçenin (L) cetvelinde mev-
cudolan bir kısım kadroların fiilî kadroya alınması ve bu kadroların yıllık tahsisat 
tutarı olarak (4 403 853) liranın teklifi uygun görülmüştür. ^ 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez memurları açık maaşı (1 250) lira olarak teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyet memurları açık maaşı (6 250) lira olarak teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Şimdiye kadar memleketin muhtelif bölgelerinde kültüre elverişli boş Hazine arazisi 
ve bir kısım da belediye, hususi muhasebe ve Vakıflar İdaresinden ve şahıslardan is
timlâk edilen arazi topraksız veya yeter derecede toprağı bulunmıyan çiftçiye dağıtıl
mıştır. 
Zirai istihsalin kısa bir zamanda his iedilen derecede artmasının birinci derecede sebep 

- ve âmili de boş duran toprakların ziraat altına alınması ve yine hiçbir işi gücü olmı-
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yan ve şurada burada günlük nafakasını temine çalışan çiftçi elemanların da çalışacak 
toprağa sahibolmalarıchr. 
Memleketin iklim şartlan müsait nispette mahsuldar bölgelerinde nüfus kesafeti fazla
lığı dolayısiyle arazi sıkıntısı çekilmektedir. Buralarda bir kısım arazi ekim zamanı 
sular altmda bulunmasından veya iğreti taşlarla veya çalılarla örtülü olmasından do
layı ziraat edilememektedir. Bu gibi arazi komşumuz italya'da da mevcut iken ora
larda tatbik edilen yeni usullerle bugün o gibi arazi ziraate elverişli hale getirilmiştir. 
Memleketimizde ilk defa olarak arazi ıslahatı işine başlanmak üzere küçük bir teşkilât 
vücuda getirilmesi ıjygun görülmüş ve bu maksatla bir kısım ücretli hizmetli kadrosu 
alınması teklif edilmiştir. Bu kadroların yıllık ücret ve tahsisat tutarı karşılığı olarak 
(69 068) lira mevcut tahsisata ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Merkez hizmetlileri kadrosunun tahsisatına yapılan ilâve münasebetiyle yazılan mu
cip lebepte belirtilen arazi ıslahatı için teşkil olunacak makine ekiplerinde çalıştırıl
mak üzere bir başmakinist ile makinist kadrosuna ait tahsisat tutarı olan (14 906) 
lira ilâvesiyle vilâyetler hizmetli kadrosu tahsisatı (1 710 189) lira olarak teklif edil
miştir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Ankara'da açılan Toprak ve İskân Kursunun öğretmenlerine ait kadronun tahsisatı 

, olup geçen senenin aynı (25 200) lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı . 
Merkez teşkilâtında çalışan memurların gerek yeni doğan ve gerekse naklen gelen 
memurların çocukları ile birlikte (200) adede yükselmiş olup mevcut ödeneğin kâfi 
gelmediğinden cari yıl içinde münakale yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 1957 yılı 
içinde doğacak ve naklen tâyin edilecek memurların çocuk zamları da nazarı itibara 
alınarak (6 000) lira fazlasiyle (25 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Bütçeye konulan ödene'k kâfi gelmediğinden (8 000) liralık aktarma yapılmak zaru
reti hâsıl olduğundan yıl içinde toprak kursundan mezun olacak memur, münhal 
kadrolara tâyin edilecek memurların çocuklariyle doğacak olan çocukların çocuk 
zamları da nazarı itibara alınarak (15 000) lira fazlasiyle (170 000) ÜJPG olarak tek
lif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen senenin: ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
1957. yılında Şark vilâyetlerine yeniden komisyonlar gönderileceğinden bu komisyon
ların memurları için ihtiyaç görülen (5 000) liralık tahsisat ilâvesiyle yakacak zam
mı (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 



- iti -
M. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı: 
Geçen senenin Ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Maaş ve ücretli kadroların % 5,5. emekli keseneği tutarı olup 16 214 lira fazlasiyle 
275 033 lira. olarak teklif edilmiştir 

10 Merkez kırtasiye: , A 

" Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
20 Merkez döşemesi: 

Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
30 Merkez demirbaşı: 

Merkez Teşkilâtının ihtiyacı bulunan demirbaş eşya satınalmabilmesi için geçen sene
nin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masraf lan: 
- Merkez öteberi masraflarını karşılamak üzere geçen senenin Ödeneği aynen teklif 

edilmiştir. 
50 Merkez aydınlatma: 

Merkez aydınlatma masrafları için geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
60 Merkez ısıtma: 

"Merkez ısıtma masrafları için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
10 Vilâyetler kırtasiye : 

1956 yılında bâzı vilâyetlerde yeniden iskân müdürlükleri ihdas edilmiş ve 1957 yı
lında, Şark vilâyetlerinde iskân teşkilâtının genişletileceği nazarı dikkate alınarak 
kırtasiye tahsisatı (12 000) lira fazlasiyle (40 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Gerek iskân müdürlükleriyle, memurluklarında ve gerekse toprak komisyonlarında 
en lüzumlu büro malzemesi ve eşyası olan dosya dolapları, dosya nakil sandıkları, ma
sa ve sandalye olmadığından pek sıkıntı çekilmektedir. Peyderpey bunların ikmaline 
çalışılmaktadır. 
1956 yılnda bâzı vilâyetlerde yeni kurulmuş olan iskân müdürlükleriyle 1957 yılın-
da ihdas edilecek teşkilâtın bu gibi ihtiyacını karşılamak üzere (8 000) lira fazlasiy
le (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaşı : 
.Gerek iskân müdürlükleriyle ve memurluklarında ve gerekse toprak komisyonların
da en lüzumlu büro malzemesi ve eşyası olan cetvel, hesap, yazı makineleriyle soba, 
lüks lâmbası ve buna benzer diğer demirbaş eşyaları mevcudolmadığından pek sı
kıntı çekmektedirler. Peyderpey bunların ikmaline çalışılmaktadır. 
1956 yılında yeniden kurulmuş olan iskân müdürlükleriyle 1957 yılında ihdas edile
cek teşkilâtın bu gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere (20 000) lira fazlasiyle (40 000) 
lira olarak teklif edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
1956 yılında bâzı ̂ vilâyetlerde iskân teşkilâtı kurulmuş ve 1957 de yine bir kısım vi
lâyetlerde teşkilât vücuda getirileceği nazan dikkate alınarak mevcut tahsisata 
(10 000) lira ilâvesiyle (30 000) lira teklif edilmiştir. % 
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50 Vilâyetler aydınlatma : 

Teşkilâtımızın aydınlatma masraflarını karşılamak üzere geçen senenin ödeneği olan 
(15 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Mevcut tahsisat ihtiyacı tam karşılanmamaktadır. Aynı zamanda bu yıl yeniden bâjn 
vilâyetlerde iskân teşkilâtı kurulmuştur. 1957 de bâzı vilâyetlerde iskân teşkilâtı ih
das edilecektir. Teşkilâtın ihtiyacını karşılamak üzere (13 000) lira fazlasiylo 
(50 000) lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Gerek merkez ve gerekse toprak komisyonları ile iskân müdürlüklerinin baskı, kâğıt 
ve defter ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen sene ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti: 
Merkez posta ve telgraf ücreti olarak geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12 „Vilâyetler posta ve telgraf ücreti: 
Toprak ve îskân müdürlükleriyle Toprak komisyonlarının posta ve telgraf ücretleri 
karşılığı olarak geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. -

21 Merkez telefon masrafları: 
Telefon tahsisatı ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu yüzden mükâleme bedelleri Öçlene-
miyerek münakale yapmak zarureti hâsıl olmaktadır. Her türlü idari tedbirler alın
mış olmakla beraber işlerin müstaceliyeti dolayısiyle teşkilâtla çok sık telefon mükâ-
lemesi yapmak mecburiyeti vardır. Bu itibarla 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları: 
Telefon tahsisatı ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu yüzden mükâleme bedelleri ödene-
miyerek münakale yapmak zarureti hâsıl olmaktadır. Her türlü idari tedbirler alın
mış olmakla beraber, işlerin müstaceliyeti dolayısiyle teşkilâtın merkezle çok sık tele
fon mükâlemesi yapmak mecburiyeti vardır. Bu itibarla 10 000 lira fazlasiyle 30 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira: 
Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira: 
Kira bedellerinin yükselmesi dolayısiyle tahsisat kâfi gelmediğinden 30 000 lira aktar
ma yapılmıştır. Bu sebeple kira tahsisatı 30 000 lira ilâvesiyle 185 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. > ' 

Merkez giyecekleri : 
Merkez teşkilâtında çalışan müstahdemlere bu yıl palto verilmesi icabettiğinden ve 
kumaş, ayakkabı ve dikiş fiyatlarının artışları da göz önünde tutularak 3 450 lira 
fazlasiyle 7 700 lira olarak teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Gerek kurstan mezun olan ve gerekse açık kadrolara tâyin edilen memurlarla başka 
mahallere tâyin edilen memurların harcırahları kâfi gelmediğinden yıl içinde 30 000 
liralık aktarma yapılmıştır. Aynı zamanda 1957 de bâzı komisyonların bölgeleri de
ğiştirileceği için mevcut tahsisat kâfi gelmiyeceğinden 30 000 lira ilâvesiyle 130 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 



— 110 — 
M. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı muvakkat vazife harcırahları ile toprak komis
yonlarının Harcırah Kanununun 50 nci maddesi hükmüne tevfikan aldıkları yevmi
ye ve iskân teşkilâtının harcırahlarına karşılık olmak üzere mevcut tahsisat aynen 
teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Her sene dış memleketlerde toprak ve göçmen mevzuları üzerinde yapılan toplantı
lara itşirak edecek heyetin harcırahı ve zaruri masrafları tam olarak karşılanamadı
ğından yıl içinde 22 000 lira aktarca yapılmak zarureti nasıl olduğlndan geçen Til
ki ödeneğe 12 000 lira ilâvesiyle 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Geçen senenin ödeneği aynen te£ lif edilmiştir. 

70 Kurslar muvakkat vazife harcırahı : 
Toprak ve iskân kursuna itşirak eden memurların yolluklarını karşılamak üzere 
geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

11 Merkez tedavi masrafları : -
Merkez memurlarının tedavi ücreti olarak geçen senenin ödeneği aynen teklif edil
miştir. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları : 
Vilâyet memurları tedavi ücreti olarak geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıt işletme masrafları : 
Merkez taşıtları işletme masrafı olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir, 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Toprak komisyonlarında kullanıaln vasıtaların 8 - 10 sene gibi uzun zamandanberi 
köy arazisi içerisinde çalıştırılmakta olmaları dolayısiyle 'mütemadi tamir görmeleri 
yüzünden akar yakıtın sarfiyatları fazla olmaktadır. îskân teşkilatındaki vasıtalar da 
eskimiştir. Bu sebeple tahsisat kâfi gelmemektedir. 1956 yılı tahsisatına (20 000) li
ra ilâvesiyle (250 000) lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Toprak komisyonlarındaki mevcut nakil vasıtaları 8-10 seneden beri çalıştırılmaktadır, 
Bu vasıtalar arızalı arazide çalıştıkları için sık sık tamir görmektedirler. Memleketin en 
ücra mahallerinde vazife gören komisyonların bulundukları yerlerde muntazam teş
kilâtlı tamir atelyeleri de bulunmadığından muayyen yerlerde-tamir. ettirilmesi za
rureti, dolayısiyle tamir bedelleri de çok yüksek olmaktadır. Bu sebeple tahsisat kâfi 
gelmemektedir. Toprak işlerinin ehemmiyet ve hususiyeti dolayısiyle vasıtaların dai
mî surette çalışmaları için geçen seneM tahsisata (35 000) lira ilâvesiyle (200 000) 
lira teklif edilmiştir. 

Hayvan yem bedeli : 
Toprak ve islsân kurslarında mevcut bir arabanın koşum hayvanları yem bedeli ola
rak geç«n »enenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
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11 Toprak deleri taşıma masrafları : 
Toprak komisyonlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen senenin ödeneği aynen 
teklif edilmiştir. 

12 îskân işleri taşıma masrafları . 
Henüz iskânları yapılmamış olan göçmenlerin ve eşyalarının* bir taraftan diğer bir 
mahalle nakilleri için (25 000) liralık tahsisatın kifayet edeceği tahmin edildiğinden 
geçen seneye nazaran (25 000) lira noksaniyle (25 000) Mra teklif edilmiştir. 

4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler : 
Toprak komisyonlarında çalışan memur ve müstahdemlere 4784 sayılı Kanunun 20 
nci maddesine göre verilmesi lâzım gelen eşya ve giyeceklerden bütçe durumu dola-
yısiyle âzami tasarruf edileceğinden (25 000>lira eksiğiyle (75 000) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

10 Yiyecek masrafları : 
Henüz iskânları yapılamamış muhtaç durumda olan bâzı göçmenlerin iaşelerini 
temin maksadiyle geçen seneye nazaran (65 000) lira noksaniyle (150 000) lira tek
lif edilmiştir. 

20 Giyecek masrafları : 
Göçmen ailelerinden pek muhtacı mavenet durumda olanların bilhassa çocuklarına 
bâzı mübrem giyecek eşyasını temin için geçen senelri gibi (10 000) lira teklif 
edilmiştir. 

30 Tedavi masrafları: 
Göçmen ailelerinden muhtaç durumda olanların hastalanmaları anında âcil müda
hale hallerinde lüzumlu ilâç bedeli olmak üzere geçen aeneki gibi (15 000) lira teklif 
edilmiştir. 

40 Muhacir ve mültecilerin masraftan : 
Göçmen evleri inşaatına her sene bütçeye konulan tahsisat, nispetinde devam edil
mektedir. Henüz evleri yapılmamış 2 500 göçmenin evleri şehir ve köylerde önümüz
deki senelerde yapılacaktır. Bâzı göçmen aileleri de arsalarını kendileri temin et
tiklerinden bunlara da ev inşası için nakden yardımda bulunulmaktadır. 
Bu maddeye konulan tahsisatla göçmen evleri inşaatında çalışan teknik ve idari 
personel ile işçilerin de yevmiyeleri ödenmektedir. 
Yine bu tahsisattan göçmenlerin memleketimize geldikleri anda Kızılay Müessese-
sinee temin olunan iaşeleri için masraf yapılmaktadır. Bu işler için geçen seneki 
tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

50 Başka her- çeşit masraflar : 
Bu maddede toplanan tahsisat ile aşağıda bahsolunan işler yapılmaktadır. 
1. Tabiî âfetlere mâruz (heyelan, sel baskını, kaya sukutu gibi) köylerin başka 
mahallere nakilleri yapılmaktadır. Bu gibi köyler hakkında muhtaç durumda olan
larına (1 500) lira yardımda bulunulmaktadır. Bu maksat için teklif olunan tahsisat 
içinde bir buçuk milyon lira ayrılmaktadır. 
2. Vaktiyle Şarktan Garba nakledilmiş olup 5826 ve 6093 sayılı kanunlarla yasak-
lığı kaldırılan bölgelere iade olunan ve .henüz iskânları yapılmamış olan muaddel 
eşhasın iskânları için yardımda bulunulmak üzere (500 000) lira teklif edilmiştir. 
3. Bâzı mahallerde Hazineye ait arsa bulunmadığından göçmen evleri inşaatı için şahıs
lardan satınahnacak arsa bedeline, göçmen mahallelerinin su tesislerine, göçmen misa
firhanelerinin her türlü masraf ve misafirhanelerde çalıştırılan işçilerin yevmiyelerine 
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ve göçmenlere verilen hiç açılmamış arazinin sürme ve açma masraflarına karşılık ola
rak 200 000 lira ayrılmıştır. 
Bu suretle üç maddede toplanan iş ve hizmetler için geçen seneden 345 656 lira noksa-
niyle 2 2O0 000 lira teklif edilmiştir. 

Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar: 
Toprak Bayramı masrafları karşılığı olarak geçen senenin ödeneği aynen teklifi edil
miştir. -

5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının 2 nci bendi gereğince araziyi 
açma masrafları: 
Bâzı mahallerde dağıtılan ham topraklann açılmasında ve su altında kalan arazinin 
kurutulması, taşlık ve kayalık arazînin temizlenmesi gibi bir ikısım arazinin ziraate 
elverişli bir hale getirilmesi için lüzumlu akar yakıt masrafı karşılığı olarak geçen 
seneye nazaran 35 00O lira f azlasiyle 75 000 lira teklif 'edilmiştir. 

.Satınalma ve abone: 
Teşkilât için çok lüzumlu ve faydalı görülen eserlerin satınalmabilmesi için geçen sene
nin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
Başka her çeşit masraflar: 
Neşriyat bedelleri haricinde kalan diğer müteferrik masraflar için geçen senenin 
ödeneği gibi 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Hükümetimizin resmen iştirak ettiği Avrupa Konseyi yetiştirme fonuna iştirak hissesi 
karşılığı olarak ödenmesi taahhüde dilmiş olan 600 000 liranın bu sene bütçeye ko
nulması lüzumuna binaen bu maddenin tutan 601 000 lira olarak teklif edlmiştir. 

îç kongreler ve teknik toplantılar Umumi masrafları: 
Geçen senenin ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Kurs masraflan : 
Toprak ve iskân teşkjlâtmıh ihtiyacı bulunan teknik elemanların yetiştirilmesi için açıl
mış bulunan kurs bu yıl da faaliyete devam edecektir. Ve 35 öğrenci alınacaktır. Kur
sa devamı kararlaştırılan işbu 35 öğrencinin idari masrafları ile 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu gereğince verilecek yevmiye karşılığı olarak geçen senenin ödeneği olan 60 000 
lira aynen teklif edilmiştir. ^ 

Geçen yıl borçları : 
Senesi içinde ödenmiyen alacağın istihkak sahiplerine ödenmesini temin için 500 lira 
teklif edilmiştir. 

1952 - 1955 yıllan borçları : 
1952 - 1955 yıllarında tahakkuk etmiş olup tahsisatsızlık yüzünden ödenemiyen borçla-
nn ödenebilmesi için geçen sene gibi 4 000 lira teklif edilmiştir. 
1928 - 1951 yılları borçları : > 
1928 - 1951 yıllan içinde tahakkuk etmiş olan borçların ödenebilmesi için geçen sene 
gibi 2 000 lira teklif edilmiştir. 

4753, 5618 sayılı Kanun hükümlerine göre istimlâk edilecek arazi vbedeli : 
4753 sayılı Kanun hükümlerine göre muhtaç çiftçiye tevzi edilmek üzere istimlâk edile-
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cek arazinin bedeli 6603 sayılı Kanun hükmüne tevfikan nakden ve peşinen ödeneceğin
den geçen sene olduğu gibi bu sene de 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

20 6603 "sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek tahvil bedelleri ve ka
nuni faiz karşılığı : 
6603 sayılı Kanunun neşrinden önce istimlâk edilen arazinin bedeline karşılık olarak 

' Maliye Vekâletince verilen tahvillerin bir kısmı amortisman sandığınca satmalmmış ise 
de bir kısmı hâlâ sahiplerinin yedinde bulunmaktadır. Sahiplerin yedinde bulunan tah
vil miktarı 560 955 lira tutarındadır. 1957 yılında getirilecek tahvillerin bedeli ve faiz
leri ödenmek üzere 300 000 liranın kâfi geleceği düşünülmüş ve geçen seneye nazaran 
200 000 lira noksaniyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

751 10 Optik alet ve teknik malzeme : 
77 toprak komisyonunun optik alet ve teknik malzeme ihtiyaçları karşılığı olnrak 
geçen yıl ödeneği olan 50 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

20 Traktör grupları için alınacak traktör, pulluk,; alet ve sair malzeme : 
Topraksız çiftçi, toprak tevziatına memleketin her tarafında büyük bir hızla devam 
edilmektedir. Devlete ait boş topraklardan şimdiye kadar dağıtılan miktar on mi'yo-
nu tecavüz etmiştir. Ancak bâzı bölgelerde bir kısım arazi küçük sular altında kal
dığından, bâzı yerlerde de arazi istifade edilemiyecek bir kesafette taşlarla mestur ol
duğundan ve bir kısım arazi de çalılarla kaplı bulunduğundan hiçbir surette istifa
de edilememektedir. Memleketin en iyi iklim şartlarını haiz yerlerde en kıvmetli mah
sul yetiştirecek evsafta olan bu gibi arazinin komşu memleketlerde tatbik edilen usul
lerle ıslah edilerek ziraata elverişli bir hale getirilmeleri ve ondan sonra çiftliye 
tevzii çok faydalı görülmektedir. Bu maksatla arazi ıslahı için lüzumlu makine ve 
traktörlerin sâtmalınabilmesi için geçen seneye nazaran 585 000 lira fazlasiyle 
600 000 lira teklif edilmiştir. 

751 30 Toprak komisyonları nirengi ve poligon Tes. her türlü malzeme ve sair masrafları : 
77 toprak komisyonunun nirengi ve poligon tesisleri masrafı olarak geçen senenin 
ödeneği olan 40 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

771 10 4753 sayılı çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak 
özel Fon : 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre topraklandırılan çiftçi ailelerini 
bu kanunun 47 nci maddesi uyarınca kuracakları işletme, yapı ve tesislerini meyda
na getirmek ve bunların onarılmasının ve işletmenin yıllık işletmesini sağlamak üze
re kuruluş - onarma ve yıllık işletme kredisi karşılığı olarak geçen senenin ödeneği 
olan 950 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

20 özel fondan zarar olup Ziraat Bankasına ödenecek para : 
1955 yılı özel fonu karşılığı olarak T. C. Ziraat Bankasına ödenmesi lâzımgelen mik
tar için 47 741 lira teklif edilmiştir. 

Nakil- vasıtaları 

Adedi Cinsi Kullanılacağı yer 

15 Kamyonet Toprak komisyonları emrinde 

Memleketin her tarafında çiftçiye toprdk tevzii işi ile 'vazifeli 77 toprak komisyonu tam bir faa
liyetle işine devam etmektedir. Komisyonların, senelik programlarının tahakkukunda birinci derece-
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de âmil tek bir kamyondan ibaret bulunan nakil vasıtalarıdır. Komisyonlar bütün iş mevsimi müd-
detinee köylerde kamp kurmak suretiyle arazi üzerinde çalışmaktadırlar. Daimî surette arızalı 
yerlerde çalışan vasıtalar sık sık bozulmakta ve tamire muhtaç bir hale gelmektedir. Henüz her ta
rafta tamir atelyelerinin bulunmaması dolayısiyle bozulan vasıtanın kısa bir zamanda tamir ettiri
lerek işe sevk edilmesi mümkün olmamakta ve bu yüzden iş programının tahakkukunda zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Tamir bedelinin de yükseldiği ayrıca üzerinde durulması ieabeden mühim bir 
meseledir. Hele komisyonlarımızda 8 * 10 seneden beri çalıştırılan makineler, miadlarını çoktan 
doldurmuş olmalarına rağmen yeni vasıta tedarik edilmemesi dolayısiyle zaruri olarak ve pek çok 
tamir parası verilerek komisyonun faaliyetinin durmaması için çalıştırılmaktadır. Çalışma sahala
rının köylerde arazi üzerinde olması sebebiyle toprak komisyonları vasıta olmadığı takdirde hiçbir 
surette iş göremiyecek hale düşerler. Gerek akar yakıtın masrafı ve gerekse mütemadi tamir be
deli olarak sarf olunan para ve sarf edildiği takdirde komisyonlara yeniden kamyonet tedarik edip 
vermek daha iktisadi ve daha kârlı bir iş olacağı düşüncesindeyiz. Bu maksatla çok eskimiş ve 
artık tamirle de işletilemiyecek hale gelmiş olan bir kısım kamyonetleri yenilemek suretiyle gele
cek yılın çalışmasını genişletmek, hızlandırmak için asgari (15) aded kamyonet satmalmmak 
üzere (150 000) lira tahsisat teklifinde bulunulmuş olup işbu tahsisatın Maliye Vekâletince satmalı-
nacak taşıtlar faslına konulacaktır. 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

P. M. 

101 Vekil tahsisatı: • 
5857 sayılı Kanun gereğince 12 000 lira teklif edilmiştir. 

201 Maaşlar: 
Kadrolarda bir değişiklik olmadığından bu faslın 1956 tahsisatı 1957 yılı için 'de ay
nen teklif edilmiştir. 

202^ Ücretler: 
Bu faslın birinci maddesine kadroya nazaran noksan bulunan 2 125 lira ile makam 
şoförünün ücretine yapılan 100 lira, zammın 5 aylık tahsisatı ile birlikte tutarı 1 700 
lira ki, ceman 3 825 Ura zam yapılmış ve ikinci maddesindeki tahsisat geçen yılın 
aynı olmak üzere teklif edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar: 
Bu fasılda mevcut tahsisat ihtiyacı karşılamakta olmasına binaen bir değişiklik ya-
pılmıyarak 1956 tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Lisan bilen memurlardan memuriyete girerken derece almıyanlaıia memuriyete gir
dikten sonra lisan öğrenenlere, yapılacak imtihanda kazandıkları takdirde bu hususta
ki nizamname gereğince verilmesi ieabeden para mükâfatı karşılığı olarak ve geçen 
yılın aynı olmak üzere 6 000 lira konmuştur, 

209 4534 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C.c Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Geçen yılın aynı olmak üzere 2 694 545 lira olarak teklif edilmiştir. 
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Temsil tahsisatı: 
Vekâlet Müsteşarı 5017 sayılı Kanun gereğince hâkim tahsisatı almakta olması hase
biyle bu fasıldaki tahsisatın 2 099 lirası tenzil edilmiş ve faslın muhafazası için 1 li
ra bırakılmıştır. 

Hâkim tahsisatı: 
Hâkim kadrolarında bir değişiklik olmadığından geçen yıl tahsisatı aynen teklif edil
miştir. 
6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tahsisat: 
Adlî tabip kadrolannda bir değişiklik olmadığm4an geçen yıl tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 

6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncıı maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti: 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

MSrkez daireleri tgiro masrafları: 
Bu faslın 10 ncu kırtasiye jmaddesindeki 27 500 liralık tahsisat 1956 yılında ihtiya
ca kifayet etmediğinden demirbaş maddesinden sene içinde bu maddeye münakale 
yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu zaruretin 1957 yılında da hissedileceği mülâha
za edilmekte olmasına binaen maddenin tahsisatı yine 30 ncu demirbaş maddesinden 
karşılanmak suretiyle 15 000 lira ilâvesiyle 42 500 liraya çıkarılmış, 60 ncı ısıtma mad
desindeki 38 500 lira da kömür fiyatlarına yapılan zammı karşılamak üzere .6 500 
lira ilâvesiyle 45 000 liraya yükseltilmiştir. Faslın diğer maddelerinde bir değişiklik 
yoktur. 

Vilâyetler büro masrafları : 
İhtiyacı karşılamadığı anlaşılmasına binaen 'bu faslın 10 ncu kırtasiye maddesine 
65 000 lira, 60 ncı ısıtma maddesindeki 450 000 liraya kömür fiyatlarına yapılan 
zammı karşılamak üzere 50 000 lira ilâve yapılmak suretiyle 500 000 liraya jjıkarıl-
•mış diğer maddelerin tahsisatı geçen yılın aynı olmak üzere teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın tahsisatı olan 1 210 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 4 630 000 lira teklif edilmiştir. 

Vilâyetler kira bedeli : 
Bâzı adliye daireleri kiralı binalardan Devlet binalarına nakledilmiş olduğundan bu 
fasıldan 25 000 lira tasarruf edilmesi mümkün görülmüş ve bu sebeple geçen yıla 
nazaran bu miktar noksaniyle 475 000 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 207 360 lira teklif edilmiştir. 

Harcırahlar : 
Bu faslın 20 noi muvakkat memuriyet harcıralhı maddesine kifayetsizliğine binaen 
14 400 lira ilâvesiyle 100 000 lira konmuş diğer maddelerin tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. * 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafı ve harcırahlar : 
Gecen yılın aynı olmak üzere 124 200 lira konmuştur. 
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Taşıtlar : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 142 250 lira konmuştur. 

Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 5 000 lira konmuştur. 

Suç masrafları : 
Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin tadiline dair 6765 sayılı Kanun suçüstülere 
gidecek adalet memurları ve diğer vazifelilere verilmekte olan yol tazminatını ar-
tırmış olduğundan bu artış ve nakil vasıtaları ücretlerini karşılamak üzere bu faslın 
10 ncu suç masrafları maddesindeki 1 770 000 lira 1800 000 lira fazlasiyle 2 370 000 
lira olarak teklif edilmiş, diğer maddelerin tahsisatında bir değişiklik yapılmamıştır. 

Adlî Tıp Kurulu masrafları : 
Geçen yılın aynı olmak üzere 10ü 000 lira konmuştur. 

Ceza ve tevkif evleri masrafları ; 
,Bu faslın 10 ncu yiyecek masrafları maddesine geçen yıla nazaran 971 689 lira faz
lasiyle 10 822 907 lira konmuştur. Diğer maddelerde bir değişiklik yapılmamıştır, 
Artış, mahkûm ve mevkuf sayısının tezayüdünden ve bir de çocuk ıslah evi mah
kûmlarının talimatname gereğince tam kalori üzerinden iaşeleri mecburiyeti dolayı
siyle 200 çocuk ıslah evi mahkûmunun 125 kuruş üzerinden iaşelerinin hesabedilme-
sinden ileri gelmiştir. 
Ceza ve tevkif evlerinde 1956 yılında tatbik edilen iaşe rejiminin 1957 yılında da 
tatbik edilmesi uygun görüldüğünden bu tertibin tahsisatı aşağıda gösterildiği veçhile 
hesaplanmıştır. 

Beher mahkumun 
Mahkûm bir günlük iaşesi Gün Bir yıllık 
Adedi Lira Kr. adedi tutan 

Hasta ve hücreye tâbi mahkûmlar
la çocuk ıslâh evleri mahkûmları 1 688 X 1,25 X 365 — 770 150 
Bölge ceza evleriyle^çocuk ceza ev 
leri mahkûmları : 
Diğer- mahkûmlar : 
Gardiyanlarla sair ücretli personel 

4 264 
37 058 
2 461 

X 
X 
X 

90 X 
60 X 
60 X 

365 = 1 397 439 
365 = 8 115 702 
365 = 539 616 

10 822 907 
Artış mahkûm ve mevkuf sayısının tezayüdünden ve bir de çocuk ıslah evi mahkûm
larının talimatname gereğince tam kaR>ri üzerinden iaşeleri mecburiyeti dolayısiyle 
200 çocuk ıslâh evi mahkûmunun 125 kuruş üzerinden iaşelerinin hesabedilmesin-
den ileri gelmiştir. 

Mebusların seçim masrafları: 
Faslın muhafazası için 1 lira konmuştur. 

Yayın masrafları: 
Kanunların tevhidedilerek tek metin haline getirilmesi, kazai kararların emsallerinin 
neşri diğer adlî kanunların ıslahı için-bu faslın 30 ncu maddesine 55 000 lira ilâve 
edilmiş diğer maddelerin tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
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Staj masrafları; 
Geçen yılın aynı olmak üzere 21 200 lira konmuştur. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar: 
Faslın 10 ncu maddesine aşağıda yazılı kurum ve derneklere katılma payı olarak 
14 602 lira ve 20 nci maddesine de .geçen yılın aynı olmak üzere 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Lira 

Merkezi Roma'da bulunan Hususi Hukukun birleştirilmesi Milletler Ensti
tüsüne katılma payı: 650 
Lahey'deki Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansının yıllık masraflarına 
katılma payı: v 11 000 
Edebiyat ve sanat eserlerinin korunması için Milletlerarası Birlik Bürosuna 
katılma payı: 1 260 
Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine katılma payı: 1 692 

14 602 

Geçen yıl borçları; 
Geçen yılın aynı olmak üzere 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Eski yıllar borçları: 
Tahakkuk eden borçların ödenmesi için geçen yıl olduğu gibi 79 000 lira konmuştur. 

Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı : 
Kuruldaki alet ve gereçlerin onarımı için 1 500 lira kâfi görüldüğünden geçen yılm 
tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı onarımı : 
Niğde, Sakarya, Erzurum ceza evleri inşaatı için 1957 yılma sâri taahhüt salâhiyeti 
alınmış olmasına binaen bu ceza evlerinin inşaatı karşılığı olarak harcanacağı anla
şılan 2 935 000 liralık taüısisat doğrudan doğruya Nafıa Vekâleti bütçesine konmuş 
ve 1957 yılında yapılması zaruri .bulunan ceza ve tevkif evlerinin tamirleri karşılığı 
olarak da bu tertibe 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Adliye binaları yapım ve esaslı onarımı : 
Niğde, Çorum, Aydın, Giresun adliye binaları inşaatı için 1957 yılına sâri taahhüt 
salâhiyeti alınmış olduğundan bu taahhütlerin karşılığı olarak 825 000 lira doğrudan 
doğruya Nafıa Vekâleti bütçesine konmuş, Hatay ve Rize adliye binalarının ikmali • 
ile 1957 yılında tamirleri gerekecek adliye binalarının onanmlan için de 950 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurulu için satmalmacak alet ve malzeme : ' 
Müessesenin aşağıda yazılı alet ve malzeme ihtiyacı vardır. Bu sebeple geçen yıla 
nazaran 8 000 lira fazlasiyle 30 000 lira konmuştur. Bu ihtiyaçlar : 
Röntgen cihazı, înfraskop, İnfraruj ışığı ile fotoğraf alma tesisatı, Ultraviolet Wo-
od-Fi l t cihazı, Illuminationlu Nagnifier (Büyültücü adese), Linhorf tipi fotoğraf 
cihazı, Otoklav, Kriskop aleti, mukayeseli mikroskop, dostrütör, elektrikli kemil tes
teresi (Parforatör) elektrikli regülâtörlü Benmari, elektrikli Maroh cihazı, elektrikli 
hasnas terazi, küçük izabefurunu, alkolometre (Drankometre) dir. 
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Bu alet ve malzemenin hepsinin satmalmması daha fazla tahsisata ihtiyaç gösterirs* 
de bunların hepsinin tedariki mümkün olmadığından ancak tedariki mümkün görülen 
bâzılart için tahsisat konmuştur. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

A — 1 

Birinci 
kısım 
Vekil 

tahsisatı 
Lira 

12 000 
12 000 

L _ 

İkinci 
kısım 

Personel 
masrafları 

Lira 

33 677 138 
29 387 001 
e_ 

Üçüncü '. 
kısım 

Yönetim 
masrafları 

Lira 

4 883 531 
4 437 580 

\̂ _ 

Cari masraflar 

Dördüncü 
kısım 
Daire 

hizmetleri 
Lira 

696 731 
631 911 

<> • < _ 

Beşinci 
kısım, 

Borçlar 
Lira 

115 223 
99 500 

* 

Kısımlar 
yekûnu 

Lira 

39 384 625 
34 567 992 
v__ 

1957 
1956 

teklifi 
bütçesi 

\ 
— 4 290 137 445 951 64 820 15 723 4 816 631 Artış 

Lira 

.812 000 1957 için teklif edilen 
— 1956 yılı bütçesi 

A — 2 

Yatırımlar 

812 000 Artış 

1. Dahiliye Vekâletinin 1957 yılı hizmetlerinin ifası için teklif olunan bütçenin yekûnu yukar-
daki tabloda arz olunduğu üzere 39 384 623 liradan ibarettir. Bu miktar 1956 yılı bütçesine naza
ran 4 816 631 lira artış göstermiştir. 

2. Kaymakamlıklar emrine birer motorlu hizmet vasıtası verilmesi için 3827 sayılı Kanun ge
reğince satınalınacak 60 Jeep için 1Ö57 yılı bütçesine tahsisat konulmuştur. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı (2 162 825) : 
Geçen seneye nazaran 418 200 lira artmıştır. 
1. 6808 sayılı Kanun gereğince ilâve olunan kadrolardan 
2. Üst derece maaş farkının artışından 
3. 6808 sayılı Kanunla alman kadroların beş maaş nispetindeki tahsisat 
dan hâsıl olmuştur. * 

artışın-



— 128 — 
M. 

12 Vilâyetler memurları maaşı (24 397 550) ,-
Geçen seneye nazaran 2 940 150 lira artmıştır. 
1. 6808 ve 6810 sayılı kanunlar gereğince kabul edilen kadrolardan 
2. Üst derece maaş farkının artmış olmasından 
3. Yukardaki'kanunlarla ilâve edilen kadroların beş maaş nispetindeki talısisat 
artışından hâsıl olmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti (251 600) : 
1956 yılı bütçesine nazaran 22 950 lira artış vardır. 
Artış sebepleri şöyledir : 
Lira 

13 200 ilâve editen 5 daktilo kadrosundan 
600 Yabancı dil bilen daktilo ücretine 50 lira zam 

2 400 Kaloriferci, telefoncu ve iki ustanın ücretlerine 25 er lira ve makam şoförünün 
ücretine de 100 lira zam yapılmış olmasından. 

6 750 Beş tahsisat. 

22 950 

Merkez geçici hizmetliler ücreti (72 150) : 
1956 yılı bütçesine nazaran 470 lira artış vardır. Bu da 1956 yılındaki hesap hatasından 
ileri gelmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı (56 040) : 
Geçen seneye nazaran 10 040 lira artış vardır. Merkez memurları ile 5439 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince merkezde istihdam edilen memurlar ile 6808 sayılı Kanun
la kabul edilen kadrolara tâyin edilecek memurların ikişer çocuk hesabiyle 74 çocuk 
ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı (1 300 800) : 
Geçen seneye nazaran 162 200 lira artış vardır. 6808 ve 6810 sayılı kanunlarla kabul edi
len kadrolara nazaran ikişer çocuk hesabiyle 1 326 çocuk artışından ileri gelmektedir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı (7 000) : 
Geçen seneye nazaran 1 200 lira artış vardır. 
6808 sayılı Kanun gereğince kabul edilen kadrolar dolayısiyledir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı (138 000) : 
Geçen seneye nazaran 15 000 lira artış vardır. 
6808 ve 6810 sayılı Kanunlar gereğince kabul edilen kadrolar dolayısiyledir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı (2 000) : 
1956 yılı bütçesine nazaran 1 000 lira artırılmıştır. 
6808 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolar nazara alınmış olmasındandır. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı (23 000) : 
Geçen seneye nazaran 3 000 lira artmış bulunmaktadır. 
6808 ve 6810 sayılı kanunlar icabı olarak. 

40 Yakacak zammı (56 322) : 
Geçen seneye nazaran 2 322 lira artış vardır. 
4178 sayılı Kanun gereğince rakımı 1 500 ve daha yukarı olan mahallere 6808 ve 6810 
sayılı kanunlarla alman kadrolara tâyin edilecek memurların yakacak zamlarından ileri 
gelmiştir. 
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209 Emekli keseneği (1 192 089) : 
Geçen seneye nazaran 131 6ü5 lira artış vukubulmuştur. 
6808 ve 6810 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolar ile (D) cetvelindeki artış tdn 
ileri gelmiştir. 

210 Temsil tahsisatı (1 417.800) : 
Geçenseneye nazaran 582 000 lira artış vardır. 
6806 sayılı Kanunla nahiye müdürlerine kabul edilen 50 şer lira temsil tahsisatiyle 
6808 sayılı Kanunla kabul edilen vali muavinlikleri kadrolarından mütevellit fark. 

301 60 Merkez ısıtma (38 836) : 
Geçen seneye nazaran 4 836 lira artış vardır. Sebebi, kömür fiyatlarının ayarlanma-
sındandır. 

302 60 Vilâyetler ısıtma (365 000) • 
Geçen seneye nazaran 15 000 lira artış vardır. Sebebi, kömür fiyatlarının ayarlanma
sından ileri gelmiştir. • .. 

304 21 Merkez telefon masrafları (51 700) : 
Geçen seneye nazaran 21 700 lira artış vardır. Telefon ücret tarifesinde yapılan de
ğişiklik icabı olarak artırılmıştır. 

22 Vilâyetler telefon masrafları (140 000) : 
Geçen seneye nazaran 11 600 lira artış vardır. Vilâyetler telefon şebekesinin günden 
güne artması ve telefon ücret tarifesinde yapılan değişiklik icabı olarak artırılmış
tır. 

305 Kira bedeli (328 145): 
Geçen seneye nazaran 47 645 lira bir artış vardır. 
6570 sayılı Kanunla yapılan kira artırmaları da dâhil olduğu halde 66 vilâyette (Ka
za ve nahiyeler dâhil) kira ile tutulan binaların senelik kirası 280 500 liradan iba- • 
rettir. -
47 645 lira da 1957 yılı içinde muhtelif sebeplerle kiralanması muhtemel binalar için 
ilâve olunmuştur. 

307 30 Müfettişler harcırahı (500 000): 
Geçen seneye nazaran 250 000 lira artış vardır. 
Bu artışın hesabı şöyledir: 
Maaş Aded Lira 

90 11 Müfettişin. yevmiyesi 22 liradan 
80 16 » » 19,5 » 
70 26 » » 17 » 
60 30 » » "15 » 

83 
83 müfettiş için ayda 100 lira hesabiyle yol masrafı tutarı 

Müfettişlerin yıllık izin, hastalık ve idari vazifelere vekâletleri dolayı-
siyle ayrılışları nazara alınarak tenzil edilen 

Teklif olunan 

88 330 
113 880 
161 330 
164 250 

527 790 
99 600 

627 390 

127 390 
I 

500 000 
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1.1 Merkez tedavi (12 000) : 
Geçen seneye nazaran 4 000 lira artış vardır. 6808 sayılı Kanun icabı ilâve edilen kad
rolar ile 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre merkezde istihdam edilen memur
ların tedavi masrafları içindir. 

12 Vilâyetler tedavi! (68 670) : 
Geçen seneye nazaran 21 670 lira artış vardır. 6808 ve 6810 sayılı kanunlarla alman 
kadrolar icabı olarak artırılmıştır. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları (2 000) : 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira artırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları (2 500) : 
Geçen seneye nazaran 700 lira artırılmıştır. Hususi Kalem emrindeki bir Jeep ile 
Kâğıtişleri Müdürlüğündeki bir motosikletin sık sık tamire ihtiyacı olduğundan bu 
müktar artırılmıştır. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları (287 800) : 
Geçen seneye nazaran 42 800 lira artış vardır. Kaymakamlıklar emrinde 118 Jeep 
mevcuttur. Beher Jeepin benzin ve yağ masrafları için vasati olarak yılda 2 100 lira 
hesabiyle 247 800 ve eskimiş olan lâstiklerin yenilenmesi zaruri bulunduğundan bun
ların değiştirilmesi için de 40 000 lira ki, ceman 287 800 liraya ihtiyaç vardır. Bu 
itibarla 42 800 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

32 ' Vilâyetler taşıtları onarma masrafları (50 000) : 
1956 yılma nazaran 25 000~lira artış vardır. Kaymakamlıklar emrinde bulunan 118 
jeepin bir kısmı 1953, bir kısmı da 1954 yıllarında alınmış ve mütebakisi de 6195 sa
yılı Kanunla Hazineye intikal edip vekâletimiz için mubayaa edilmiştir. 
Mezkûr jeeplerin günden güne eskimiş olması sebebiyle bu maddedeki tahsisat 25 000 
lira artırılmıştır. 

Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi için çalıştırılacaklara veri
lecek yevmiye (23 700) : 
Valiliklerce gösterilen lüzum üzerine yabancı ad taşıyan yerlerin adlarının değiştiril
mesi için ilgili vekâlet temsilcilerine ve ilim heyetine umumi hükümlere göre bu hiz
metleri karşılığı olarak ödenmek üzere 1957 bütçesi ile 23 700 lira teklif edilmiştir. 

20 Nüfus yazımı masrafları (10 000): 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira artırılmıştır. Yangın ve sair sebepler dolayısiyle nü
fus kütükleri de yanmakta ve harab olmakta bulunduğundan bu mahallerde mevzii nü
fus yazımı yapmak zarureti hâsıl olmaktadır. 1955 ve 1956 yılları bütçelerine konu
lan tahsisat hizmetin ifasına kâfi gelmemiş 1955 yılında 3 800 lira karşılıksız borç ta
hakkuk etmiştir. Bu itibarla tahsisatın bu miktar artırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

10 Satmalma ve abone (17 000) : 
Geçen seneye nazaran 7 000 lira artış vardır. Vekâletçe neşredilmekte olan İdare 
Dergisine meslekî ve ilmî yazıların konulmasını . teşvik maksadiyle 4 lira olan yazı 
ücreti 6 liraya çıkarılmıştır. 
Meslekî olup da yabancı dillerde intişar eden eserlerin dilimize tercümesi ve bu nevi 
dergilere abone olunmasının sağlanması maksadiyle bu tahsisat 7 000 lira arttırıl
mıştır. 

20 Başka her çeşit masraflar (25 000) : 
Geçen seneye nazaran 10 000 lira artış vardır, 
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iki ayda bir ve yılda 6 defa olmak üzere 3 OOO nüsha İdare Dergisinin kâğıt bedeli 
(Devlet Malzeme Ofisinden alınmaktadır) baskı ve cilt ücretleri, dergilerin tevzii mas
rafı olarak bu maddedeki tahsisat 10 000 lira artırılmıştır. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle, başka her çeşit masrafları (15 001) : 
Geçen seneye nazaran 14 000 lira artırılmış bulunmaktadır. Genç idarecilerimizden 
İV kişinin yabancı memleketlere 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisas
larını artırmak üzere gönderileceklerin gidiş harcırahlariyle yevmiyeleri, kitap ve sair 
masrafları karşılığıdır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları. (20 000) : 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlalık vardır. Bu tahsisattan Hükümetimizin res
men üyesi bulunduğu İdari İlimler Enstitüsünün her yıl tertiplediği kongreye iştirak 
eden temsilcisi ile Hükümetimizin daimî âzası bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsi
ye Komisyonuna gidecek olan 6 zatın yolluk ve diğer masrafları karşılığıdır. 

453 10 Milletlerarası kurumlara katılma payı (4 830) : 
Geçen seneye nazaran 120 lira artırılmıştır. Genel nüfus adedine göre bu miktar artı
rılması gerekmiştir. 

502 Eski yıllar borçları (75 223) : 
10 
20 

Geçen seneye nazaran bu tertipteki tahsisat 15 723 lira artırılmıştır. v 

1956 yılı bütçesine konulmuş olan tahsisat tahakkuk eden borçları karşılamamış ol
duğundan istihkak sahiplerinin alacaklarının vaktinde ödenmesini teminen bu miktar 
artırılmıştır. 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1957 yılı Emniyet Umum Müdürlüğü teklif bütçesi 1956 yılı bütçesine nazaran 638 630 liralık 
tenzil dışında 11 819 185 lira »fazlasiyle 86 935 205 liradır. 

Bu fazlalığın 8 587 815 lirası A/l, 3 870 000 lirası da A/2 cetvelinde bulunmaktadır. 
A/l cetvelinde bulunan 8 587 815 liradan : 
a) 7 506 795 lirası 1956 yılı «L» cetvelinden libere edilen 429 ve yeniden kadroya katılması 

için kanun tasarısı ihzar ve sevk edilmiş bulunan 500 polis memuru kadrosu karşılığı bütçenin ikin
ci «Personel masrafları» kısmında, 

b) 952 500 lirası üçüneü «Yönetim masrafları» kısmında, 
c) 128 520 lirası dördüncü «Daire hizmetleri» kısmında bulunmaktadır. 
d) Polis kıyafet nizamnamesine göre palto iki yılda bir verilmekte bulunduğundan 1957 yı

lında palto verilmiyeceği cihetle dördüncü «Daire hizmetleri» kısmında 638 630 liralık bir indir
me yapılmıştır. 

1956 yılı «L» cetvelinden kadro libere edilmesi sebebi kısmın tatbikine başlanılmış bulunan 
Trafik Kanunundan mütevellittir. 

A/2 cetvelinde bulunan 387 000 liralık fazlalığın : 
a) 630 000 lirası mevcut polis radyo, telex'on tesislerinin tevsii ve bir kısım yeniden meydana 

getirilecek tesisler için 751 nci faslın 10 ncu telli ve telsiz telefonlar, teletipler satmalma masraf
ları, 
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b) 40 lirası fotoğraf ve daktiloskopi tesisleri için temin olunacak cihaz, madde ve malzeme 

karşılığı olarak 751 nei faslın 20 nei «Fotoğraf, daktiloskopi tesisleriyle makine ve malzemenin 
satmalına bedelleri ve bunlara ait her türlü masraflar», 

c) *50 000 lirası Trafik KanununurTtatbikme başlanacak vilâyetler için aynı faslın 30 ncu 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraflar tertiplerinde, 

d) 2 800 000 lirası inşa edilmekte bulunan İstanbul garajı ve Ankara Yenimahalle Karako
lu binalarının ikmaliyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli ve Fatih emniyet amirlikleri ile Anka
ra Emniyet Müdürlüğü binaları inşasına başlanmak üzere Nafıa, 

e) 350 000 lirası trafik hizmetleri için satmalınacak motorlu nakil vasıtaları karşılığı olarak 
Maliye bütçelerinde bulunmaktadır. 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 
Jandarma Umum Kumandanlığının 1957 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe yekûnu 

103 323 554 liradır. Bu miktarın 1 624 000 lirası yatırımdır. 
1956 yılı bütçesiyle kabul edilmiş olan tahsisat yekûnuna göre 28 357 825 liralık bir artış, 

722 126 liralık da bir eksiliş vardır. Bu suretle 1957 bütçesinin safi artışı 28 357 825 — 722 126 
— 27 635 699 liradan ibarettir. 

Bütçe cetvelinim mütalaasında görüleceği üzere artışın büyük miktarları personel ve daire hiz
metleri kısımlarındadır. 6815 sayılı Kanun gereğince Gümrük Muhafaza Kumandanlığı Teşkilâtının 
Jandarma Umum Kumandanlığına intikali, yeni mezun olacak subay, assübaylar ile subay ve as-
subayların ve sivil memurların terfi farklarında ve yeniden ihdas edilmiş olan iki mühendis ile 
bir malî müşavir kadrolarından ve yeniden yedi hizmetlinin «D» cetveline ilâvesinden mütevellit 
bulunmaktadır. 

Subay, assubay, askerî memur, sivil memur ve öğretmen 'kadroları ile erat kadroları 1844 sayı- * 
lı Kanuna istinaden tanzim ve tasdik olunmak üzere Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. 

Yönetim masrafları adı altında toplanan üçüncü kısımdaki artışlar; bütçe cetvelinde görüleceği 
üzere 6815 sayılı Kanunla jandarmaya' intikal eden Gümrük Muhafaza Kumandanlığı Teşkilâtının 
masrafları ile Güney bölgesdude yapılmakta olan engelleme ve yol inşasında çalıştırılacak olan 
makina ve vasıtalarının işletme ve tamiri masraflarından mütevellittir. 

Daire hizmetleri tahsisatını ihtiva eden dördüncü kısımdaki artışlar; 6815 sayılı Kanunla Jan
darma Umum Kumandanlığına intikal eden Gümrük Muhafaza Kumandanlığı Teşkilâtının masraf
ları ile 6706 sayılı Kanunla subay, assübaylar ile sivil memurlara verilen er tayını bedelinin artmış 
olmasındandır. 

Millî Müdafaa Vekâletinden alman muaddellere göre geçen yıla nazaran artış meveudolduğundan 
bu kısımda 1956 bütçesine nazaran 6815 sayılı Kanun ve Millî Müdafaa Vekâleti emriyle yeniden 8 
tertip yer almaktadır. Bu tertipler şunlardır : 

220 — 1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli, 
406 — Haberalma masrafları, 
417 — Kabir yapma masrafları, 
422 — îşçi Sigortalan Kurumuna ödenecek prim, 
423 — Moral hizmet ve her türlü masraflar, 
452 — Staj ve tahsil masrafları, 
453 — Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları, 
751 — Muhafaza deniz motorları ve makineleri. 
Yatırımlar kısmında 6815 sayılı Kanunla intikal eden teşkilât ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere 

479 876 liralık artış vardır. 
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151 725 «D» cetvelinin kumandanlık karargâhındaki bir kısım hizmetlilerin vilâyetler kısmına ge
çirilmiş olmasından, 

400 Merkez, subay, memur ve assubaylarmın doğum yardımı tertibinden, 
45 000 Matbaa masrafları faslından, 
25 000 Satmalma ve taviz maddesinden, 

500 001 ^Tapı işleri ve esaslı onarımlar bölümünün bütçeden çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

HARİCÎYE VEKALETÎ 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
15 . VIII . 1956 tarihinde merkezde bulunan 223 aded memurun kadro maaşı yekûnu 
1 002 600 lira olarak hesabedilmiş ve 6211 sayılı Kanunla verilmesi lâzımgelen 5 tah
sisat tutarı olan 347 750 lira ilâveniyle bütçeye 1 350 350 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Ecnebi memleketlerdeki 307 aded kadronun maaş yekûnu 8 892 690 lira olarak he
sabedilmiş ve bu miktar bütçeye konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Faslın muhafazası için 1 lira tahsisat konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkezde istihdam edilen 138 aded hizmetlinin kadro ücreti yekûnu 361 500 lira ola
rak hesabedilmiş ve 6211 sayılı Kanunla verilmesi icabeden 5 tahsisat tutarı olan 
150 625 lira ilâvesiyle bütçeye 512 125 lira tahsisat konulmuştur. 104 975 lira fazla
lık geçen seneye nazaran bu sene ilâve edilen yedi kadro ile hizmetlilerin terfiini 
teminen yapılan bir derece zamlardan ileri gelmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : . 
Bu sene yeni açılan Adis-Ababa, Cakarta, Seoul ve Tunus büyükelçilikleri müstah
demin ücretlerini karşılamak üzere geçen seneye nazaran 100 000 lira ilâvesiyle büt
çeye 1 800 000 lira konulmuştur. 

203 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti • 
Geçen yılın aynıdır. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : ' 
1956 yılında bilfiil çocuk zammı masrafı 17 210 liraya yükselmiştir. Bu sene de bu ka
dar masraf olacağı tahmin edilerek 4 200 lira fazlasiyle bütçeye 18 000 liralık tahsisat 
konulmuştur. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Geçen seneki bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmediğinden tahsisat tecavüzünü önle
mek üzere geçen seneki sarfiyat göz önüne alınarak 6 000 lira fazlasiyle bütçe 17 000 li
ra tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 
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22 Ecnebi menıleektlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Geçen sene bilfiil yapılan sarfiyata müsteniden bu sene 1 000 lira fazlasiyle bütçeye 
2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı ; 
Geçen yılın aynıdır. 

32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
6799 sayılı Kanunla alınan 8 büyükelçilik kadrosu da nazarı itibara alınarak bütçeye 
4 800 lira fazlasiyle 156 800 lira tahsisat konulmuştur, 

210 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır, 

20 Merkez döşeme : 
Geçen yılın aynıdır. 

30 Merkez demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
G^çen yılın aynıdır. 

50 Merkez aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

60 Merkez ısıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

302 10 Eliçlik kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler ; 
Bu sene yeni açılan Tunus, Fas, Cakarta, Adis - Ababa, Seoul elçiliklerine ait masraflar 
da herabedilerek 15 000 lira fazlasiyle 70 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Elçilik döşeme : 
Bu sene yeni açılacak olan Tunus, Fas, Cakarta, Adis - Ababa, Seoul elçiliklerine ait 
döşeme masrafları da hesabedilerek 50 000 lira fazlasiyle 250 000 liralık tahsisat teklif 
edilmiştir. . 

30 Elçilik demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

40 Elçilik öteberi masrafları : 
Bu sene yeni açılan Tunus, Fas, Cf karta, Adis-Ababa, Seoul elçiliklerine ait Öteberi 
masrafları da hesabedilerek 25 000 lira fazlasiyle 225 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Elçilikler aydınlatma : 
Geçen yıllar sarfiyatına göre 130 000 lira tahsisat konulmuştur. 

60 Elçilikler ısıtma : 
Bu sene yeni açılan Tunus, Fas, Cakarta, Adis-Ababa, Seoul elçiliklerine ait ısıtma 
masrafları da hesabedilerek 25 000 lira fazlasiyle 225 000 liralık tahsisat teklif edil
miştir. 
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Elçilikler giyecekler : • 
Bu sene yeni açılan Tunus, Fas, Cakarta, Adis - Ababa, Seoul elçiliklerinde istihdam 
edilecek hizmetlilerin giyecek masrafları da hesabedilerek 9 000 lira fazlasiyie 
105 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir: 
Elçilikler taşıtlar işletme masrafları: 
Geçen yılın* aynıdır. 
Elçilikler taşıtlar onarma masrafları: 
Geçen yılın aynıdır. 
Elçilikler taşıtlar satmalma masrafları : 
1957 yılında otomobilleri yenilenecek olan Elçilikler için bütçeye geçen seneye naza
ran 52 000 lira noksaniyle 48 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Elçilikler ziyafet : 
Geçen sene olduğu gibi 400 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Elçilikler yardım ve ödünç verme : 
1957 yılında Japonya'dan yurda getirilecek vatandaşlarımızın nakil masrafını karşı
lamak üzere 50 000 lira ilâvesiyle bu maddeye 80 000 lira tahsisat /konulmuştur. 

Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıl bütçesine konulan 260 000 liralık tahsisat kâfi gelmemiştir. Yeni açılan Tu
nus, Fas, Cakarta, Adis - Ababa, Seloul elçilikleri de nazarı itibara alınarak 90 000 
lira fazlasiyie 350 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masrafları : 
Geçen yıl bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmemiştir. Yeni açılan Tunus, Fas, Ca
karta, Adis - Ababa, Seoul elçiliklerinin masrafları da hesabedilerek 100 000 lira faz
lasiyie bütçeye 450 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Merkez telefon masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye vergi ve resimleri : 
Geçen senenin aynıdır. 

Giyecekler : 
1957 yılında hizmetlilere palto verilmesini teminen 12 000 lira ilâvesiyle 32 000 îira 
tahsisat teklif edilmiştir. « 

Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yılda olduğu gibi 300 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yılda olduğu gibi G50 000 îira tahsisat konulmuştur, 

Merkez memurları tedavi masrpflan : 
Geçen yıl olduğu gibi £ 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Ecnebi memleketlerdeki memurlar tedavi masrafları : 
Geçen yıllarda olduğu gibi 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Vekâlet otomobilleri işletme masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 
Vekâlet otomobilleri onarma masrafları: 
Vekâlet arabaları biraz yıpranmış bulunduğundan geçen yıl bütçeye konulan 3 000 
lira kâfi gelmediğinden 2 000 lira fazlasiyie bütçeye 5 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 
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21 Merkez taşıtları işletme masrafları: 
Geçen yıllarda olduğu gibi 5 000 lira tahsisat kâfi görüldüğünden bu miktar tahsi
sat konulmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları: 
Çok yıpranmış olan motosikletlerin sık sık tamirine ihtiyaç hâsıl olduğundan 1 000 
lira artırılarak bu fasla 2 500 lira tahsisat konulmuştur. 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı: 
9 000 lira tahsisat konulmuştur. 

401 Matbaa masrafları: 
Geçen yılların aynıdır. 

403 10 Temsil masrafları: 
Geçen yılın aynıdır. 

20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlanma masrafları: 
Muhtelif milletlere mensup devlet ricalinin memleketimize 1957 yılında vâki olacak 
seyahat masraflarını karşılamak üzere 1 250 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Umumi kâtiplik ikametgâhı masrafları: 
Geçen yıllarda olduğu gibi 12 000 lira konulmuştur. 

451 10 Satınalma ve abone: 
Geçen yılda olduğu gibi 25 000 lira teklif edilmiştir. 

451 20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıllarda olduğu gibi 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

453 .10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Kurum ve derneklerden alman malûmata nazaran, 1957 yılma ait katılma payımızın 
miktarı 4 400 000 lira tahmin olunduğundan bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Beynelmilel münase'bat ve temasların çok artmış bulunması sebebiyle geçen sene alın
mış olan tahsisat sene ortasında tükenmiş ve tahsisat alınma yoluna gidilmiştir. Bu 
sebeple 1957 bütçesine 250 000 lira fazlasiyle 750 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları : 
Geçen yılların aynıdır. 

40 Birleşmiş Milletler Tekniik Yardım İdaresinin Türkiye Temsilciliğine ve bu idarenin 
memleketimizdeki muhtelif teknik yardım faaliyetine iştirak masrafları karşılığı : 
Geçen yıllarda olduğu gibi 400 000 lira konulmuştur. 

454 Sigorta masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

459 Dış memleketlerdeki Türk Kültür varlığının korunması ve bu maksatla yapılacak 
yayın masrafları : 
Bu hizmetin daha gendş ölçüde îfası için bütçeye 1 500 000 lira taihsisat konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynıdır. ' 

502 10 1.952 - 1955 eski yıllar borçlan : 
Sene içinde yapılan münakale ve bu senetlere ait borçlarımız nazarı itibara alınarak 
85 000 lira fazlasiyle bu maddeye (125 000) lira tahsisat konulmuştur. 
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1928 - 1951 eski yıllar borçları : 
C4eçen yılın aynıdır. 

Yaünmlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Devlet malı elçilik ve konsolosluk binalariyle mukavelenameleri mucibince tamiri Devle
te ait kira ile tutulmuş binaların tamir ve sair ihtiyaçları için bütçemize konulmuş bu
lunan 250 000 lira tamamen tükenmiştir. Eskiden beri ihtiyaca kâfi gelmiyen bu fasla 
250 000 lira ilâvesiyle (500 000) lira tahsisat konulmuştur. 

MİLLETLERARASI İKTİSADİ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 

Merkez memurları maaşı : 
5412 sayılı Kanunla kurulan ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen merkez memurları kad
rosuna ait 20 kadronun bir yıllık tutan 119 700 liraya 6211 sayılı Kanunla verilen 5 
misli tahsisat karşılığı 50 300 liranın ilâvesiyle 170 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
5412 sayılı Kanunla kurulan* ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen ecnebi memleketlerde
ki memurlar kadrolarına ait 9 aded kadronun 1 . VIII . 1953 tarihinden itibaren Mali
ye Vekâletince 4991 sayılı Kanuna istinaden kabul edilen emsale göre bilhesap 539 000 
lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez memurları açık maaşı :„ : 

Faslın muhafazası bakımından 1 lira tahsisat konulmuştur. 

Merkez hizmetliler ücreti : 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtının 19 aded merkez hizmetliler kadrolanndan 
yalnız yedi hademe kadrolarına 25 şer lira zam yapılmak suretiyler bir yıllık tutarı olan 
65 700 liraya 6211 sayılı Kanunla verilen 5 misil tahsisat karşılığı 27 275 liranın ilâve
siyle 93 075 lira tahsisat konulmuştur. 
Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : * 
Fransa'daki hayat pahalılığı dolayısiyle beynelmilel teşekküllerdeki aynı işleri gören 
müstahdemlerin ücretlerine zamlar yapılmasından ötürü Paris Heyetinde çalışan ve ek
serisi iki üç lisan bilen üniversite mezunu daktilolar haklı olarak zam istemektedirler. 
Bu husus, Paris Heyeti Başkanlığından alman yazıda teyidedilmekte ve zammın yapıl
ması teklif edilmektedir. Bu durum karşısında 550 liralık iki aded kadronun 
650 liraya ve 1 aded 350 liralık kadronun da 450 liraya çıkanlmasın-
dan ve Washington bürosunun Türkçe işleri de bir hayli artmış olduğundan ge
çen sene kaldırılmış bulunan 625 lira ücretli bir aded Türkçe daktilo kadrosunun ilâve
siyle senelik tutarı 11 100 lira fazlasiyle mezkûr tertibe 51 000 liralık tahsisat konul
ması zaruri görülmüştür. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki geçici hizmetliler ücreti : 
Amerika'da «Small Business» de mubayaa olunacak maddelerin hulasaten neşrolun-
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duktan sonra satıcı için gerekli malûmatı ihtiva edecek şartnamelerin 30 günlük ilân 
müddeti zarfında vâki olaeak talepler üzerine ilgili firmalara tevzi edilmesi ve satm-
alınacak maddenin nevine göre alâkalı mubayaa dairelerince gönderilecek 20 - 30 
aded şartnamenin talep vukuunda Amerikan firmalarına, teşkilâtımız Washington He
yetince irsali suretiyle muamele ifası kararlaştırılmış bulunduğundan ve heyetin esa
sında yüklü olan mesâisi bu işlerin tahmili ile bir kat daha artacağından anılan işle
re ait her türlü mulhaberat ve muamelâtı tedvire yetkili olacak ve aynı zamanda 
daimî olarak «Executive Sekreter» kadrosunun ilâvesine zaruret vardır. Bu itibarla 
bir Amerikalı sekreterin istihdamı ancak 1 700 lira aylık ücretle kabil olacağı Was
hington Heyetinin işarından anlaşılmakla bu tertibe 1 700 liranın senelik tutan olan 
(20 000) lira ilâvesiyle (52 320) liralık tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez teşkilâtında maaş alan memurlardan çocuk zammı almaya müstelıak 12 çocuk 
vardır. Bunlar için ayda 120 ve yılda (1 440) lira ödenmektedir. 1957 yılında yeni
den doğacak çocuklarla her hangi bir sebeple zam alma hakkını kaybedecek memur
ların durumu da göz önüne alınarak bu sene bütçesine geçen senenin aynı tahsisatı 
teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen 1 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : „• 
Geçen seneki sarfiyat seyrine kıjasen bu sene de 400 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen 200 liralık tahsilat teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de 1 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar clüm yardımı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de 1 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir, 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince- ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de 1 500 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Merkez Kırtasiye : tfi 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : -y 

Geçen senetlin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
30 Merkez Demirbaş : 

Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
40 Merkez öteberi : 

Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat ,teklif edilmiştir. 
50 Merkez aydınlatma : 

Fasıl muhafazası bakımından 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
60 Merkez ısıtma : 
Fasıl muhafazası bakımından 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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302 10 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafı (Kırtasiye) : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafı (Döşeme) : 
Geçen senenin aynıdır. 

30 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafı (Demirbaş) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif elilmiştir: 

40 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafı (öteberi) : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif elilmiştır. 

50 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafı (Aydınlatma) : 
Ecnebi memleketlerdeki Teşkilât Devlete ait binalarda oturduklarından tenvir ve 
teshin masrafları da Hazinece ödendiğinden dolayı fasıl muhafazası bakımından 1 
lira tahsisat konulmuştur. 

60 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafı (Isıtma) : 
Aynı faslın 50 nci maddesinde izah edildiği veçhile fasıl muhafazası bakımından 1 
liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

303 Basılı «kâğıt ve defterler : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyaseü bu sene de aynı tahsisat teklif elilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen senenin aynidir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın pos.̂ a ve telgraf ücretleri : 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Geçen senenin aynıdır. 

22 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın telefon masrafları : 
Geçen senenin aynıdır. * 

306 . Giyecekler : 
Geçen senenin aynıdır. 

307 11 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır. 

308 11 Merkez tedavi masrafları ve yollukları : 
Geçen senenin aynıdır. 

309 12 Ecnebi memleketler tedavi masrafları ve yollukları :. 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez taşıtları İşletme masrafları : 
Teşkilâtımızda makam arabası bulunmamasından ötürü makama aidolan işler ile ser
vis işleri ve ecnebi misafirlerin seyahatleri ve Amerikan Misyonu ile olan sıkı müna
sebetler dolayısiyle her an faal vaziyette bulunan servis arabasının işletme masrafla
rı için bütçeye mevzu 2 000 liralık tahsisat esasen 1956 malî senesi içinde kâfi gel
mediğinden 5 000 liralık aktarma yapılmıştır. Bu itibarla bu tertibe 3 000 lira ilâ
vesiyle 5 000 liralık tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
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22 Merkez tesisatları onarma masrafları: 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

403 Ziyafet masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalına ve abone : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de (2 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : * 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

453 10 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen \>\ı sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan : 
Geçen senenin sarfiyatına kıyasen (1 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : 
Qeqen senenin sarfiyatına kıyasen bu sene de aynı tahsisat teklif edilmiştir. 

MALIYE VEKÂLETI 

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 sırasıyle açıklanmıştır. 
F. M. 

101 Vekil tahsisatı: 
6480 sayılı Kanuna göre Vekile verilecek aylık tahsisat karşılığıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı: 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 4910 sayılı Kanunla bu kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 5071, 5655, 5943, 5960 ve 6347 sayılı kanunlarla alman 
1 618 aded kanuni kadronun yıllık tutarı 6 645 600 liradır. 
Bu miktardan 1957 malî yılı bütçe teklifine bağlı (L) işaretli cetvelde mevkuf tutul
muş 16 kadronun tutarı bulunan 45 600 liranın düşülerek mevcut 1 602 aded fiilî 
kadronun yıllık tutarları: 6 600 000 lirayı bulmaktadır. Bu miktara 551 600 lira üst 
dereceler farkı ve 2 978 400 lira da beş maaş tutarındaki tahsisat ile 1957 yılı mer
kez memurları maaşı 10 130 000 lirayı bulmaktadır. 

• Kadrolardaki değişikliklere gelince: 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde Maliye Vekâletinin merkez me
murları kısmında mevkuf tutulmuş bulunan 45 kadronun görülen lüzum ve zaruret 
dolayısiyle 21 hesap uzmanı, 3 mülki sayman, 3 mümeyyiz, 2 veznedara ait 6 aded 
90, 15 aded 80, 2 aded 60, 1 aded 50, 3 aded 35 ve 2 aded de 30 liralık kadro serbes 
bırakılarak fiilî kadroya alınmıştır. Bu 29 kadronun yıllık tutarı 172 200 liradır. Bu 
hesaba göre Maliye Vekâleti merkez memurları maaşı 10 131 000 lira teklif edil-
zuiftir. 



Vilâyetler memurları maaşı , «'i», 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910, 5071, 5655, 5797, £167, 6129, 
6347, 6191, 6321, 6324, 6325, 6418, 6419 sayılı kanunlarla alman ve 4910 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesiyle verilen yetkiye istinaden teşkil olunan askerî muhasebecilik
lere ait 351 aded kadro ile birlikte vekâletin vilâyetler teşkilâtı kadro adedi 9 405 e 
baliğ olmakta ve bu kadroların tutarı da 24 450 600 lira olup bu miktardan (L) cet
veli ile mevkuf tutulan 10 kadronun tutarı 58 200 lira düşülerek mevcut 9 395 aded 
fiilî kadronun karşılığı 24 392 400 lira tutmakta ve bu miktara 2 500 000 lira üst 
dereceler farkı ile 11 205 175 lira 5 maaş tutarındaki tahsisatın ilâvesi suretiyle 
1957 yılı için 38 090 000 lira teklif, edilmiş bulunmaktadır. 

Merkez memurları açık maaşı : 
6347, 5655 sayılı kanunlarla -kaldırılan kadrolar dolayısiyle açıkta kalan memurlar
la 9 neu devre milletvekillerinden bu ti ef a seçilmiyen vekâletimiz eski memurlarının 
açık aylıkları ve 6435 sayılı Kar un gereğince alınacak kararların muhtemel masraf
larını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 20/ 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif 
edilmiştir. <-- -*~"'"'- ' " ' " , , 

Vilâyetler memurları açık maaşı : 
5655, 5797 ve 6347 sayılı kanunlarla vilâyetle/ teşkilâtından kaldırılmış bulunan kad
rolar dolayısiyle ve .açıkta kalan memurlara ödenen aylık miktarlarına göre 1957 ma
lî yılında 50 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmış ve bu miktar tahsisat teklif 
edilmiştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Vekâlet merkez teşkilâtında mevcut hizmetli kadrosunda uzun yıllar çalışmış ve hiç
bir zam görmemiş bulunan bir kısım teknik personel ile daktilo ve sair personelin 
bütçe imkânları nispetinde terfilerini sağlamak gayesiyle ücretleri birer derece yük
seltilmiş bulunmaktadır. Bundan başka beynelmilel münasebetlerin günden güne ge
lişmesi, başta milletlerarası para fonu, Dünya Bankası ve Avrupa İktisadi îş Bir iği 
Teşkilâtı gibi teşkilâtlarla muhaberelerin çoğalması dolayısiyle kalifiye daktilolara 
olan ihtiyacı daha da artırmış ve vekâlete mevzu vazifelerin her gün biraz daha ge
nişlemesi,, çeşitli vekâletler arası komiteler muamelâtının tedviri ve bütün bu hiz
metlerin lâyıkı veçhile ifası için daktilo kadrolarının da tevsiini zaruri kılmıştır. Ge
çen yıl birinci sınıfı tedrisata başlamış bulunan Maliye Okuluna bu yıl yeniden tale
be alındığından bu okul ihtiyacı için aşçı kalfası, bekçi ve hademe gibi birkaç hiz
metli kadrosu ilâvesi gerekmiştir. 
Daraphane ve Damga Matbaasında çalışan ve âzami ücret hadleri tıkandığı halde vü
cutlarına mutlak lüzum görülen teknisiyenlerin tavzif olundukları işin ehemmiyet ve 
hususiyetleri göz önünde bulundurulduğu takdirde bu işletmenin selâmeti bakımından 
teknisiyenlerin işgal ettikleri bâzı kadrolar ile idareye uzun yıllar hizmet etmiş ve tav
zif olundukları işlere bihakkin vâkıf elemanlar olan ücretli memurların ve milyonlarca 
liraya baliğ olan kıymetlerin muhafızlığını ve gerek müstahdem ve gerekse yabancı ol
sun müesseseye giren ve çıkan eşhasın kontrolünü deruhde etmiş bulunan kapıcı, ha
deme ve bekçi gibi müstahdemlerin her türlü tesirden azade kalmaları bakımından diğer 
Devlet dairelerindeki emsalleri misillû ücret almaları tervicolunamıyacağından mühim 
meblâğlara baliğ olan kıymet yaratmak ve muhafaza etmek vazifesiyle mükellef ve yara
tılan kıymetlerin hüsnü muhafaza edilmemesi halinde ağır mesuliyetler deruhde eden 
bu hizmetlilerin halen almakta oldukları ücretlerine münasip miktarlarda zamlar yapıl-
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ması zaruri görülmüş ve bu itibarla yukarda arz olunan sebep ve zaruretler dolayısiyie 
merkez teşkilâtına ait bir kısım kadrolar çıkarılmış ve yeniden bâzı kadrolar da eklen
miştir. 
Bu duruma göre 1957 yılı (D) cetveline dâhil 625 aded kadronun tutarı beş aylık tah
sisatla birlikte 2 195 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Yukarda merkez hizmetlileri maddesinde arz olunan sebeplere binaen vekâletimiz vilâ
yetler hizmetlilerinin bir kısmının ücretleri birer derece yükseltilmiş ve ezcümle 100 lira 
ücretli daktilo kadrolarına talip bulunmadığından bu kadrolar yerine en az 150 lira üc
retli daktilo kadrosu konulması gerektiğinden 210 aded 100 liralık kadro 150 liraya ve 
bu meyanda geçen yıl teşkil olunan Defterdarlık sicil bürolarının bir kısmına birer dak
tilo kadrosu ilâvesi gerekmiş ve bütçe imkânları nispetinde ancak bir kısmı da bu yü 
göz önüne alınmıştır. 
Yine muamelâtı günden güne artan bir kısım kazalar muhasebe servislerine de birer dak
tilo ve diğer taraftan yine işleri çoğalan toprak tevzi ve tapulama ve kadastro faaliyeti 
bulunan ve tescil dâvaları çok olan bâzı vilâyet merkez ve kazalara yeniden dâva takip 
memuru kadroları verilmesi zarureti karşısında kalınmıştır. Ayrıca vilâyet ve kazalara 
kalorifer teşkilâtı tamamlanan Hükümet konakları için lüzumlu kaloriferci ve bekçi, ha
deme, bahçıvan, telefoncu gibi bir kısım hizmetli kadrolarının da ilâvesine lüzum ve 
zaruret hâsıl olmuştur. 
Bu itibarla ve yapılan değişiklikler sebebiyle vilâyet hizmetlileri kadrolarına bir kısım 
yeni kadrolar eklenmiş ve aylık ücretleri pek cüzi bulunan bir kısım kadrolara da büt
çe imkânları nispetinde zamlar yapılmıştır. Bu duruma göre 1957 yılı (D) cetvelinde 
gösterilen 1 996 aded kadronun yıllık tutan 3 299 400 liraya baliğ olup bu miktara 
beş aylık tahsisat karşılığı olarak 1 374 750 liranın ilâvesi suretiyle 1957 yılı için 
4 674 000 lira teklif edilmiştir. 

13 Millî Piyango İdaresi denetçisi ve azası ücret! 
3670 sayılı Kanunun 5 ve 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango İdaresinde çalıştırıl
makta olan (Âza ve murakıbe 25 VIII. 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 aylıları ile 4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince azaya verilmesi lâzımgeler» % 25 fevkalâde zam karşılığı olup geçen yılın ay
nıdır. 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Gelir, Kurumlar ve Gider vergilerinin müsmiriyetini temin ve Avrupa iktisadi îş Birliği 
ve Milletlerarası para fonu gibi teşekküllere verilmekte olan tediye muvazenesi hesapla
rının beynelmilel ilmî standartlara r ygun bir şekilde tertip ve tanzimi ve devrevi olarak 
ihzarı, tediye muvazenesinde gelişme sebebinin takip ve tetkiki ve iktisadi inkişaf ve 
para kıymetinin istikran bakımından değerlendirilmesi gibi meselelerin sistemli ve il
mî bir şekilde ele alınması diğer taraftan kambiyo mercilerinde ve vekâletin alâkalı 
teşkilâtında geçen muamelelerin mazbut kayıtlara geçilmesi arşiv teşkili, döviz ka
çakçılığının önlenmesi, takip ve kontrolün sağlanması ve bütün bu mevzular üzerinde 
etüdler yapılması üzerinde durulmaktadır. Bu itibarla bütün bu hizmetleri sağlamak 
takip ve kontrolü daha müessir bir hale sokmak maksadiyle kurulmuş ve kurulacak 
istihbarat arşivlerinde istihdam olunacak geçici hizmetliler ile Maliye Okulunun bir 
ve ikinci sınıf öğretmenlerinin (12 < ve 1957 yılında derse bağlıyacak üçüncü sınıf 
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öğretmenlerinin 5 aylık ücretleri karşılığı olarak 345 000 lira teklif edilmiştir. 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 

1956 yılında vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti bölümüne konulmuş bulunan 102 aded 
muvakkat memur yardımcısı kadrosu ile karşılığı 206 700 liranın aşağıdaki mucip se
beplere binaen biraz artırılması zaruri görülmüştürtür. 
Hazineye muhtelif suretlerle intikal etmiş bulunan gayrimenkullerin ve bunlar içinde 
biljıassa arazinin mühim bir kısmının senetsiz oluşu, türlü şekillerde tecavüze uğrama
sına ve binnetice Hazine elîhden çıkmasına sebebiyet vermektedir. Yurdun muhtelif 
yerlerinde halen faaliyette bulunan ve ihtiyaca binaen yeniden ihdas edilecek olan ta
pulama ve toprak tevzii komisyonları dolayısiyle bu kabil Hazine malı gayrimenkul-
lerde günden güne artmakta ve buna muvazi olarak ziraatin makineleşmesi ve toprak 
kıymetinin günden güne artması sebebiyle Hazine malı gayrimenkullere eşhasın vâki 
tecavüz ve fuzuli müdahaleleri bariz bir şekilde çoğalmış bulunmaktadır. 
Mevcut daimî kadrolar bundan 16 sene evvelki iş haemma göre alınmış olduğu göz 
önünde tutulduğu takdirde, gün geçtikçe faaliyet sahaları genişliyen toprak tevzi ko
misyonları ile tapulama postalarının mesailerini kolaylaştırmak ve Hazine hukukunu 
vikaye etmek için bu kadrolara lüzum görülen ihtiyaç izahtan varestedir. 
Binaenaleyh vâki bu müdahale ve tecavüzlerin Önlenmesi ve 6333, 6335 sayılı kanun
lar mucibince şahıslar tarafından vâki tescil taleplerine karşı yapılacak müdafaalara 
esas olacak lüzumlu vesikaları hazırlamak maksadiyle dâva konusu gayrimenkul
lerin mahallen tahkik ve tesbiti zaruri bulunmakta bunun için de mesul memurlara 
yardımcı olarak memur istihdamına ihtiyaç bulunmaktadır. 
1957 malî yılında tapulama ve toprak tevzi komisyonlarının faaliyeti daha da ge-
nişliyeceğinden 102 kadroya ilâveten 10 aded kadronun daha alınmasına katî lü
zum vardır. Mezkûr kadrolar karşılığı olarak 1957 yılı bütçesiyle 333 000 lira tek 
lif edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı . 
Geçmiş yılların sarfiyat seyrine göre alman tahsisat yetişmekte olduğundan 1957 
yılı içinde de geçen yıl olduğu gibi 150 000 lira teklif edilmiştir. 

.12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler teşkilâtında aylık, açık aylığı ve vekâlet emri aylığı alan memurlarımızın halen 
16 875 çocuğu mevcudolup bunlara ayda 168 750 lira zam ödenmektedir. 1957 malî 
yılında yeniden doğacak çocuklarında göz önüne alınarak bu tertibe 2 100 000 lira 
teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın tahsisatı kifayet etmekte olduğundan aynen teklif edilmiştir, 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı . 
Geçen yılların sarfiyat seyrine göre bu yıl da geçen yılın, aynı olarak 7 000 lirfc, 
tahsisat konulmuştur. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
Geçen yılların sarfiyat seyrine göre tahsisat yeteceğinden geçen yılın aynı olarak 38 500 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı: 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yakacak zammı verilmesi lâzımgeien vi-
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lâyet ve kazalar ve askerî muhasebeciliklerin kadrolarına göre hesaplanmış olup 77 000 
lira teklif edilmiştir, 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı: 
Ecnebi dil imtihanlarında kazananlara tüzüğü gereğince verilecek ikramiye karşılığı 
olan bu fasla, imtihanda kazanacakların adedini ve birinci veya ikinci lisandan imti
han vereceklerini önceden tâyin etmek mümkün bulunmadığından sarfiyat seyrine gö
re ve geçen yılın aynı olarak 5 • 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncıı maddele
ri 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 de öden
mektedir. 
Terfi farkları ile giriş aidatı bütçeye konulan aylık ve ücret tahsisatlarının binde 
beşi olarak hesabedilmektedir. Buna nazaran emekli keseneği tertibine aylık ve üc
ret tertiplerinin toplamı olan 38 992 000 liranın % 5,5 nispetinde olmak üzere 
2 144 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175 lira üzerinden müsteşara verilmesi lâzımgeien 
temsil tahsisatı karşılığıdır. Ve geçen yılların aynı tahsisat konulmuştur-. 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
4910 sayılı Teşkilât Kanununun 15 nci maddesindeki «Maliye Vekâleti kuruluşunda
ki veznedar, veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına aylık tutarlarının % 15 
inden % 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilir.» hükmüne istinadedilmek su
retiyle kıymet muhafızı durumunda bulunan diğer bir kısım memurlar bu haktan 
istifade ettirilmiştir. , 
Kanun ve talimatnameleri gereğince veznedarla birlikte müştereken muhafaza ettik
leri kıymetlerin ziyamdan keza müştereken mesul veya zamin bulunan ve bu sebeple 
vezne veya ambarın birer kıymet, muhafızı olan muhasip, defterdar, vergi dairesi mü
dürü ve bu vazifeyi ifa eden diğer bir kısım memurların da mezkûr madde hükmün
den istifade ettirilmeleri hak ve adalet bakımından olduğu kadar uhdelerine tevdi 
olunan işlerin ifasında da vazifelerine bağlılıklarını artırması bakımından muvafık 
ve faydalı olacağı mütalâa edilmiş ve bu sebeple bütçenin 218 nci faslına 785 500 li
ra tahsisat konulmuştur. 

Ma'kine servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret : 
Makine servisinde istihdam edilen ve hemen tamamı vekâletçe yetiştirilmiş bulunan 
personelin istifa ederek İktisadi Devlet Teşekküllerinde daha fazla ücret ve prim ve
rilmesi dolayısiyle bu müesseselere girdikleri müşahede edilmiş bulunmaktadır. 
Bu personeli vazifelerine bağlanışk ve munzam mesailerinin karşılığını görmek mak-
sadiyle 25 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu tahsisat Hazinenin aylık ve yıllık mi
zanlarının çıkarılması için mesai saati dışında çalıştırılmalarına lüzum görülecek ta-
bilâtörcü, tasnifçi ve delgicilere ayda 50 lirayı geçmemek üzere verilecek ücret kar
şılığıdır. 

Merkez kırtasiye : 
1957 malî yılı için merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları bugünkü fiyatlara göre 
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artırılması gerekmekte ise de âzami tasarrufa riayet edilmek ve elde mevcut kırtasi
yeden faydalanmak suretiyle bu yıl ihtiyacı için geçen yılın aynı olarak 50 000 lira 
teklif edilmiştir. , , 

20 Döşeme : 
Merkez dairelerinin bu tertibe dâhil ihtiyaçları ile bunun haricinde kalan ihtiyacı 
teşkil eden giriş kapılarının iç ve dışına alınacak paspas, yol keçesi, pencere güneş
liği, yeni binalara alınacak soğutma cihazları, daireler için yaptırılacak masa, san
dalye, etajer ve saire, marangozhaneye alınacak iptidai malzeme bedelleri bir ve iki 
numaralı ek binaların döşenmesi ve elde mevcut döşemelerden kullanılmıyacak kadar 
har ab olanların yerlerine yenilerinin alınması ve tamiri mümkün olanların da tamir 
ettirilmesi gerekmekte ise de bu yıl yalnız bir kısım dairelerin ihtiyaçları karşılığı 
olarak 1957 yılı için geçen yılın aynı 75 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Merkez dairelerinin yazı, hesap, cetvel makinalariyle kasa ve evrak çantası gibi ih-
tiyaçlariyle marangozhane ve yazı makinaları tamir atelyesdnin mevaddı iptidaiye 
ve yedek parça ihtiyaçlarını ve bir iki numaralı ek binalardaki demirbaş noksanla
rını tamamlamak üzere geqen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif olunmuştur. 

40 Öteberi masrafları : 
Şehir suyu, ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk eden bu tertibe ait ihtiyaçla
rın âzami tasarrufla karşılanabilmesi ve ilân ücretlerinin artması yeni yapılmakta 
olan üki numaralı binanın müteferrik ihtiyaçları da göz .önüne alınarak bu tertibe 
60 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Bu tertibe alınmış bulunan 40 000 lira ile esasen idare edilememektedir. 1956 yılnda 
hizmete giren 2 numaralı blok binanın masrafı da nazara alınarak 1957 yılı için 70 000 
lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
1956 yılında kömür fiyatlarında yapılan ayarlama dolayısiyle ve bu yıl hizmete giren 
iki numaralı ek binanın ihtiyacı da göz önüne alınarak 1957 yılı için 80 000 lira tek
lif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : ^ 
Mevcut teşkilâtın ihtiyaçlarının bugünkü fiyatlara göre artırılması gerekmekte ise de 
âzami tasarrufa riayetle bugünkü taşra teşkilâtı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1956 
malî yılı tahsisatının aynı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Vilâyet ve kaza maliye dairelerinin talebelikleri mefruşatın kıymetlendirilmesi neti
cesinde 154 586 lira tahsisata ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş ise de bu taleplerin yıl
lara taksimi suretiyle yerine getirilmesi düşünülerek bu yıl için geçen yılın aynı ola
rak 120 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş 
1956 yılında alman tahsisatın yıl sonuna kadar ilhtiyaca kâfi geleceği tahmin edilmiş 
olduğundan 1957 yılı için geçen yılın aynı olarak 320 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Vilâyetler öteberi tahsisatı her yıl kâfi gelmemekte ve borç devretmektedir. Günden 
güne iş hacmi artan ve bu sebeple genişliyen maliye dairelerinin su sarfiyatı cetvel
leri. temizlik ve nakil masrafları, ilân bedelleri ile hükümet konaklarının lâğım ve 
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baca temizleme masrafları ve ufak sıva, tamir, badana masraflarının ödendiği bu ter
tibe 80 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma ; 
Vilâyet ve kazalarda yeniden elektrik tesisatı vücuda getirilmiş bulunduğundan bu 
gibi yerlere daha fazla tahsisat gönderilmesi - gerekmektedir. Esasen mevcut teşki
lâta kâfi gelmiyen bu maddeye 1957 yılı için 100 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Kömür fiyatlarında yapılan ayarlama dolayısiyle esasen kâfi gelemiyen bu tahsisa
tın bir miktar artırılması gerekmiş ve 1957 yılı için 300 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
1956 yılı merkez ve mülhakat maliye daireleri basili kâğıt ve defterler ihtiyacı vâki 
taleplere nazaran 2 654 876 lira tutmakta ise de âzami tasarrufa riayetle 2 000 000 li
ra ile idare olunabileceğinden bu miktar teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bu tertibe 1956 yılında alman tahsisat kâfi gelmemiş ve aktarma suretiyle ihtiyacın 
karşılanması yoluna gidilmiştir. Bu sebeple 1957 yılı için 450 000 lira teklif edilmiş
tir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Birkaç yıldır yapılan sarfiyat seyrine göre bütçeye konulmuş bulunan 125 000 lira 
tahsisatla idare olunabileceği anlaşılmış olduğundan 1957 yılı ihtiyacı için bu maddeye 
geçen yılın aynı olarak 1 250 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
1956 yılında alınan tahsisatla idare olunabileceği göz önüne alınarak 1957 yılı ihtiya
cı 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 asntral ve tesislerinin ihdası sebebiyle bu maddeye 
1956 yılında alman tahsisatla yıl sonuna kadar idare olunacağından bu yıl için 250 000 
lira teklif edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedelleri : 
Mevcut tahsisatın kifayet edeceği ve bir miktar da tasarruf olunabileceği göz önüne 
alınarak bu fasla 200 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : % 

Vekâlet teşkilâtında mevcul merkez hizmetlilerine her yıl birer kat elbis«, ayakkabı 
ile üç yılda bir palto verilmektedir. 1957 yılında verilmesi gereken elbise, palto ve 
ayakkabının maliyet fiyatlarına göre tutarı bulunan 55 000 lira teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
6347 sayılı Kanunla vekâlet taşra teşkilâtında yeni kadrolar eklenmiş bulunmf sı ve vi
lâyetler idaresi Kanununun verdiği salâhiyete binaen vilâyetleree yapılan nakil ve 
tahviller dolayısiyle ve Maliye Okulundan mezun olanların şark vilâyetleri kazala
rına ve şark hizmetini ikmal edenlerin de garba nakillerinin ve 4910 sayılı Kanunla 
verilen salâhiyete müsteniden yeniden teşkil edilecek veya lâğvolunacak ve yer de
ğiştirecek askerî birlikler muhasebecilikleri memurlarının ve emekliye ayrılan vekâ
let memurlarının yolluklarının ve sene içinde bu mevzuda zuhur edecek diğer ihti-
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yaçları karşılamak üzere 1957 yılı tahsisatı geçen yılın aynı olarak 360 000 iira 
teklif olunmuştur, 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Devlet muhasebe sisteminde yapılan son değişiklik dolayısiyle merkezden* taşraya ve 
taşradan merkeze bir kısım memurların muvakkat vazifelerle gönderilmesine lüzum ve 
zaruret bulunmakta ve kış mevsiminde Şark vilâyetleri kazalan mal müdürlüklerinde 
ve veznedarlıklarında vukua gelen inhilâllerin kapatılması o mahallerde münhal va
zifeleri tedvir edecek memur olmaması gibi sebeplerle civar kaza . ve vilâyetlerden mu
vakkat memuriyetlerle bir kısım memurların izamı mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bun
dan başka İstanbul, izmir, Ankara gibi büyük vilayetlerimizdeki icra,ve yoklama me
murlarının nakliye ücretlerinin 5877 sayılı Harçlar Kanununun yürürlüğe girdiği 1952 
yılından beri tapu idarelerinden bildirilen gayrimenkul satış bedellerinin rayiç be
delden aşağı olup olmadığının tetkiki ve mezkûr kanuna bağlı 5 sayılı tafifenin 5, 6 
ncı maddelerinde zikredilen gayrimenkullere kıymet takdiri için mahallerine gidecek 
takdir komisyonu âzalarının yolluk ve ücretlerini karşılamak ve vazifeleri dâhilinde 
seyyar olarak vazife gören memurların vesaiti nakliye ücretlerinin ve muhtelif suret
lerle Hazineye intikal edip henüz Hazine adına tescili yapılmıyan ve yekunu mühim 
bir miktara baliğ olan gayrimenkullerm tapulama ve toprak tevzi komisyonlariyle iş 

, birliği yaparak tesbit ve tescil işinin ikmali ve 6333, 6335 sayılı kanunlar uyarınca eş
has tarafından mahkeme veya tapulama komisyonları nezdinde yapılacak tescil taleple
rine karşı müdafaada bulunmak üzere gereken vesaikin ihzar ve temini ve aynı zaman
da şehir, kasaba ve köylerdeki ev, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin fuzuli şağilleri-
nin tâyini, kiraya verilmeleri maksadiyle mahallerine gönderilecek maliye ve fen me
murlarının yolluk ve zaruri masraflarının, Adalet Vekâletinin nahiyelere sulh hukuk 
hâkimi tâyin etmesinden kaza merkezlerindeki işlerin bir kısmının nahiyelerde takibi 
zaruretinde kalınmıştır. 
Tapulama Kanununun tatbiki münasebetiyle yapılan arazi kadastrosu yüzünde» vâki 
itirazlar arazi üzerinde çalışan hâkimlerin huzuruna gidilmek suretiyle halledilmekte 
ve bu hususlar için vilâyet merkezi avukatlarına da seyahat yaptırılmakta olduğun
dan bu hizmetlerin ifası ve vekâletin diğer ihtiyaçlarının temini için 1957 yılı tahsisa
tı geçen yılın aynı olarak 734 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

31 Müfettişler harcırahı: 
Vekâletimiz Teftiş Heyeti kadrosunda mevcut müfettişlerin 1956 malî yılı içinde ya
pacağı seyahatler dolayısiyle tahakkuk edecek istihkakları 433 637 lirayı bulmakta
dır. Ancak bu miktardan tetkik ve teftiş için yabancı memleketlere gönderileceklere 
ve merkezde çalıştırılacakların istihkakları, mezuniyetleri ve yol masraflarından te
min edilebileceği düşünülen tasarruflar göz önüne alınarak 1957 malî yılı için geçen 
yılm aynı olarak 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

32 Hesap uzmanları harcırahı : 
Hesap uzmanları kurulu bugünkü kadrosiyle Gelir ve Gider Vergisi Kanunlarının 
.tatbikatında uhdesine teveccüh eden tetkik işlerine lâyıkı veçhile yetişememektedir. 
Gün geçtikçe beyannameli mükellefler sayısı da artmaktadır. Bu itibarla kadro mev
cudunu artırmak zarureti vardır Bunun için her yıl mümkün mertebe fazla hesap 
uzmanı muavini alınmasına çalışılmaktadır. Matlup evsafı haiz bulunduğu takdir
de 1957 yılında 20 hesap uzmanı muavini alınması kararlaştırılmıştır. 
Bu itibarla 203 hesap uzmanının yapacakları seyahatler dolayısiyle 6245 sayılı Har
cırah Kanununa göre tahakkuk edecek istihkakları 1 129.500 lira tutmaktadır. Bü 
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miktardan yabancı memleketlere gönderilecek izinli veya askere gidecek hesap uz
manları istihkaklarından yapılacak tasarruflar göz önüne alınmak suretiyle 1957 yılı 
için 975 000 lira teklif edilmiştir. 

41 Yabancı memleketler harcırahı : 
1957 yılında yabancı memleketlerde malî mevzular üzerinde akdedilen kogre ve 
konferanslara NATO toplantılarına ve Hazine ve para ile ilgili işlerle ticari müzake
relere emlâk anlaşmalarına iştirak edeceklerin yolluk, yevmiye ve masrafları karşılığı 
olmak üzere geçen yılın aynı olaıak 160 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

42 Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek maliye müfettişlerinin harcı
rahı : 
1957 malî yılı için ecnebi memleketlere gönderilecek maliye müfettişlerinin 6245 sa
yılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları ve bundan başka ayrıca Milletlerara
sı îktisadi îş Birliği G-enel Sekreterliğinin talebine tebaan M. S. A. teknik yardımın-
dan faydalanmak üzere ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin gi
diş ve dönüş yol paralariyle yevmiye farklarını karşılamak üzere faslın bu madde
sine geçen yılın aynı olarak 167 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

43 Tetkik için ecnebi memlekelere gönderilecek hesap uzmanları harcırahı : 
1957 yılı içinde 15 hesap uzmanının birer yıl müddetle tetkik için ecnebi memleketlere 
gönderilmesi derpiş edilmekte ve bunlara verilecek yevmiye ve yollukların kargılığı ola
rak 1957 yılı tahsisatı geçen yılın aynı olarak 185 000 lira teklif edilmiştir. 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı .* 
Hazine, Gelirler, Millî Emlâk ve Muhasebat Umum Müdürlüklerinde mevcut 39 aded kon
trol memurunun yapacakları devir ve teftişe göre 6245 sayılı Kanuna uyularak hesapla
nan yevmiye ve yollukları karşılığı olarak 1957 yılı ihtiyacı geçen yılın aynı olarak 
176 000 lira teklif edilmiştir. 

82 Defterdarlar, malmüdürleri, varidat müdürleıi, millî emlâk müdürleri, kontrol memur
ları devir ve teftiş harcırahları : 
Gelirler Umum Müdürlüğü teşkilâtında 153 aded vergi kontrol memuru ve 71 aded gelir 
müdürü mevcuttur. Gelir kontrol memurlarının senenin altı ayında kazalarda kontrol 
yapmaları talimatnameleri icabıdır. Gelir müdürlerinin de mülhak kazalar muamelâtı
nı kontrol etmeleri ve görülen aksaklıklar hakkında lüzumlu tedbirleri almaları gerek
mektedir. Vergi kontrol memurlarını 6245 sayılı Kanun gereğince maaşları nispetinde 
verilmesi gereken 6 aylık yevmiyeleriyle zaruri masrafları, gelir müdürlerinin kaza
larda yapacakları devir ve teftiş için senede 200 - 250, mal müdürlerine-100 er lira veril
mesi düşünülerek yıllık ihtiyaç 309 500 lira tutmaktadır. 
Muhasebat Umum Müdürlüğüne bağlı bulunan Defterdar, mal müdürü ve muhasebat kon
trol memurlarının idari lüzum ve «aruretler dolayısiyle yapmakla mükellef oldukları 
devir ve teftişler için 66 - 205 ve Millî Emlâk Umum Müdürlüğü teşkilâtında mevcut 9 
aded kontrolün 150 günlük yevmiye ve yol masraflarının maaşlarına göre yapılan he
sap neticesinde 16 700 lirayı bulduğu cihetle 1957 yılı için 392 000 liraya ihtiyaç bulun
duğundan aynı miktar teklif edilmişti. ' 

83 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş har
cırahı : 
Vergi Usul Kanununun yoklamaya mütaalli'k hükümlerinin yerine getirilmesi ftçiıı 
muhtar ve ihtiyar »kurulları âzalariyle köylere gönderilecek memurların 6245 sayılı 
Kanun gereğince talhakkuk edecek yevmiye ve zaruri masrafları karşılığı olup asgari 
bir hesapla geçen 'yılın-'aynı olarak 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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84 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişlere ait harcırahlar : 
4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemât Umum Müdürlüğü teşkilât Kanu
nunun 5797 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince iller teşkilâtının faa
liyetini en az üç yılda bir defa hukuk müşavirleri, merkez muhakemât müdürleri, 
müşavir avukat-ve avukatlarla üç ve dördüncü maddeler gereğince de kazaların iş
lerini en az yılda bir defa vilâyet ve bölge muhakemât müdürleri ve vilâyet avukat
ları vasıtasiyle teftiş ettirmeleri ieabetmektedir. Bu hizmetin ifası için bu tertibe ge
çen yılm aynı olarak 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

85 Bankalar yeminli murakıpleri harcırahı r 
Memleketin muhtelif bölgelerindeki banka merkez ve şubelerinde 2999 sayılı Banka
lar Kanununun tatbikatını kontrol ve murakabe ile görevlendirilen üç yeminli mura-
kibin yevmiye ve yolluklarına karşılık olmak üzere 22 500 lira tahsisat konulmuştur. 

92 6245 «ayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara verile
cek tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylık
larının % 30 ndan fazla olmamak şartiyle verilmesi gereken tazminat miktarı mevcut 
1 362 aded atlı tahsildara göre 860 970 lira tutmakta ise de mezkur tahsisatların 
müktesep hak olarak aldıkları maaş dereceleri üzerinden tediyesi lâzımgeldiğinden 
yapılan hesaba göre bu miktara 120 000 liranın ilâvesi gerekmiş ve kadrolarına na
zaran aşağı dereeede maaş alan tahsildarlardan 1957 yılı içinde terfi edeceklere ilâ
veten verilmesi gerekecek miktarlarla sene-içeririnde viMty*tlerce gösterilecek lüzum 
üzerine yaya tahsildarlıktan atlıya çevrileceklerin tazminatları ve 49 ncü maddede 
yazılı avans karşılıkları da göz önüne alınarak 1957 yıh İhtiyacı 1 026 000 lirayı 
'bulmakta olduğundan bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

94 Darphane ve Damga Matbaasından pul ve kıymetli evrak götürecek heyetlerin yol
luğu : 
Bu tertibe konulan tahsisatla posta ücretlerinde geniş mikyasta tasarruf sağlanmış bu
lunmaktadır. Darphane Matbaasında tabedilen Damga pulları bilhassa sarfiyatın çok ve 
güzergâhta bulunan defterdarlıklara Darphanenin mükeffel memur heyetleri vasıtasiyle 
götürülüp teslim edilmektedir. Bu kuryelerin harcırahlarını karşılamak üzere 1956 yılı 
bütçesiyle kabul edilen tahsisat sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olun
maktadır. 
Bu itibarla geçen sene olduğu gibi 1957 yılı için 20 000 liralık tahsisat kâfi gelmek
tedir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları: 
11 Merkez: 
12 Vilâyetler: 

4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince açık, vekâlet emri maaşı alan memur
larla diğer memurlardan hastalananların tedavi masraüariyle yol parası ve bunlar
dan tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları karşılığı olarak faslın 11 
nei merkez memurları maddesine 65 000 lira, 12 nci vilâyet memurları maddesine de 
225 000 lira olmak üzere 290 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
Geçen yılın aynı olarak bu yıl da 2 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

12 , Vekâlet otomobili onarma masrafları; 
Geçen yılın aynı olarak 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkez taşıtlarından bilhassa bütçe hazırlıkları ve diğer acele işler ve toplantılar se
bebiyle vekâletlerarası servis -artmakta ve fazla akar yakıt sarf olunmaktadır. Bu sebep
lerle 1957 yılı ihtiyacı için de 4 500 lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Mevcut servis arabasının, vukuu melhuz tamir masraflarını karşılamak üzere 1 000 
lira' tahsisat konulmuştur. 

31 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Geçen yıl alınan 4 500 lira tahsisat sene sonuna kadar kifayet ettiğinden 1957 yılı için 
de aynı miktar tahsisat konulmuştur. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
İstanbul Defterdarlığı hizmet arabasının 1957 yılı içinde vukuu melhuz tamir masraf 
lan karşılığı ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 1,700 ^ira teklif edilmiştir. 

Elçilikler maliye müşavirlikleri masrafları : 
Elçilikler maliye müşavir ve mümessilliklerinin kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, ay
dınlatma, ısıtma, PTT, kira, daimî ve muvakkat vazife harcırahları gibi idare mas
raflarının tutarı olup geçen yılın aynı olarak 45 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Basımevi masrafları, ilk madde bedeli : 
Muhasebe sistemimizde yapılan ıslahat neticesi şimdiye kadar yalnız vilâyetlere gönde
rilmekte olan pul, ye kıymetli kâğıtlar bundan böyle vilâyetlerin tavassutu olmaksızın 
dorudan doğruya kazalara gönderilmesi icabettiğinden her kazanın ihtiyacının ayrı 
ayrı ambalaj edilmesi icabetmekte ve binnetice ambalaja muktazi iptidai maddelere 
daha fazla ihtiyaç hâsıl olduğu gibi pul sarfiyatı geçen yıllara nazaran % 15 ilâ % 20 
nispetinde artmış olduğundan, gelire müessir olan pulların fazla basımı da iptidai mad
delerin artmasına sebebolmakta ve bu ihtiyaçlar için iptidai madde olarak pul kâğı
dı, mukavva, zamk, ecza, kalay, kurşun, boya, kapsül ve sicim gibi levazım alınmak
tadır. Bu sebeplere binaen 1957 yılı tahsisatı 387 500 lira olarak teklif olunmuştur. 

21 tşçi ücretleri ve işletme masrafları : 
Bu maddeden Hazineye ait kıymetlerde hare, damga, tayyare* Millî Savunma pullariy-
le hariçten alman pul, cilt, baskı siparişleri münasebetiyle çalıştırılan işçilerin yev-
miyeleriyle işletmeye mütaallik kuvvei muharrike su, benzin, yağ, gaz, tanzifat ve 
elektrik malzemesi gibi masraflar ve işçilerin îş Kanununa göre fazla çalışma ücret
leri ödenmektedir. Ortalama 60 - 65 işçiye 5 - 10 lira arasında yevmiye verilmekte 
ve ortalama yevmiye miktarı 690 krruş tutmaktadır. Bütçe ve iktisadiyatımızdaki in
kişaf pul sarfiyatını devamlı surette artırmakta olduğundan* 1957 malî yılında devam
lı surette pul tabedilebilmesi için frzla mesai yapılacağı gibi işçi adedinin artırılması 
ve kalifiye elemanlar,n ücretlerine birer miktar zam yapılması, işçilere ücretli mezu
niyet verilmesi gibi zaruretler karş:lığmda bu tertibe 450 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

22 îşçi sigortaları kurumuna ödenecek primler : 
Darphane ve Damga Matbaasında çrlışan işçilerin 4472, 5417, 5502 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek sigorta karşılığı ve' yeniden alınması derpiş olunan işçiler için bu ter
tipten yapılacak tediyeleri karşılamak maksadiyle 50 000 lira tahsisat teklif olun
muştur. , 

23 Darphane' ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları : 
Büyük kıymetleri nezdinde muhaf? za eden Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 
işçiler esas itibariyle öğle yemeği için dışarıya çıkmaktan menedilmişler ise de bu iş-
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çilerin bâzı ahvalde yemeklerini beraberlerinde getiremedikleri cihetle dışarıya çık
malarına bizzarure müsaade edilmekte ve binnetice iş yerinden dışarıya çıkarılmazdan 
evvel işçilerin üzerleri başları aranmakta ve böylece öğle paydosu olarak işçilere tanınan 
1 saatlik zamanın bir kısmı da kay-bedilmekle haklı ve devamlı şikâyetlere yol aç
maktadır. Bu zaruretler karşısında Darphane ve Damga Matbaası işçilerine öğle ye
meği verilmesi uygun bulunmuş olduğundan yeniden alınacak işçiler de hesabedilmek 
suretiyle 241 işçiye yevmiye 100 kuruştan hesaplanmak suretiyle 252 iş günü için 
60 732 lira ile diğer masraflar karşılığı olarak 4 268 lira ki, 1957 yılı ihtiyacı için 
65 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları : 
Malî mevzular üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelen yabancıların 
adedi geçen yıllara nazaran çok artmış bulunmaktadır. Bundan başka aynı maksat
la yabancı memleketlerdeki müzakereler sırasında mahallî delegelere verilmesi icabe-
deeek ziyafetler ve memleket dâhilinde temsil dolayısiyle yaptırılacak çelenk, verile
cek hediyeler karşılığı olarak bu fasla geçen yılın raynı 25 000 lira tahsisat konul
muştur. 

10 Bey'iye aidatı : 
Bu tertipten malî yılın sekizinci ayına kadar vukubulan sarfiyat miktarı 3 500 000 
liradır. ,1957 yılı bütçesinde -bu miktar tahsisat bulunması muvafık görülmüştür. 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
2897 sayılı Kanun gereğince Hayvan Vergisi yoklamasında çalıştırılanlara Damga 
Resmi Kanunu gereğince tahsil olunan cezalar hakkında tetkikat yapanlara, 1905 sa
yılı Kanun gereğince muhbirlere verilen ikramiyelerle 3842 sayılı Kanun gereğince 
Nakliyat Resminin tahsil ve mal sandıklarına yatıran nakliye müesseseleri ve radyo 
abone ücretlerini tahsil eden PTT İdaresine verilecek aidat karşılığı olan faslın bu 
maddesine geçen yılın sarfiyat seyrine göre 2 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Geliverilecek paralar : 
Hesabı katilere nazaran bu tertipten verilen tediye emirleri miktarı 4 ilâ 10 milyon 
lira arasında tehalüf etmekte ise de^Vergi Usul kanunlariyle vergiler kesbi katiyet 
etmedikçe tahsilat yapılmaması kabul edilmiş olduğundan bu yıldan itibaren gerive-
rilecek paraların tahakkukunun azalacağı ümîdedilmektedir. Bu itibarla 1957 yılı 
için 1956 nın sekiz aylık sarfiyatı göz önüne alınarak 8 000 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme harçları : 
5887 sayılı Harçlar Kanuniyle nispî ilân harçları % 20 den % 40 a çıkarıldığı hal
de tahsisat artışı aynı nispetlerde olmamıştır. Dâvalar umumiyetle artmaktadır. Tes
cil dâvaları bu artışı çok yükseltmiştir. Bu itibarla 1957 yılı için 1956 yılının sekiz 
aylık sarfiyatı göz önüne alınarak 5 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve Arazi vergileri : 
6183 sayılı âmme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun ile zamanında ödenmiven 
arazi ve bina vergileri gecikme zammına tâbi tutulmuştur. Bu vaziyet karşısında 
şimdiye kadar muhtelif sebeplerle ödenmiyen vergilerin tediyesi için vilâyetlerden 
vâki talepler yekûnu 1953 yılında 1 000 000 lirayı ve 1954 senesinin Kasım ayrıda 
605 851 lirayı aşmıştır. Bir taraftan Hazineye ait gayrimenkullerin millî emlak ser
vislerinde süratle tesbiti işine devam edilmesi ve diğer taraftan yurdun muhtelif böl
gelerinde çalışan tapulama komisyonlarının faaliyetlerinin artması sebebiyle Hazine
ye aidiyeti tesbit edilen gayrimenkullerin miktarının gittikçe fazlalaşması huscunı 
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göz önünde tutularak 1 000 000 liralık tahsisatın 1957 yılı için yeteceği düşünülmek
tedir. 

10 Vergi komisyonlarının maaşlı olmıyan âzalarının huzur ücretleri ile vukuf ehli üc
retleri : 
Bu tertipten vergi kanunları gereğince kurulan komisyonların gayrimuvazzaf âzala-
riyle vukuf ehli ücretleri karşılanmaktadır. 5887 sayılı Harçlar Kanununun 72 nci 
maddesi mucibince yapılmakta (.lan rayiç bedel tesbiti ile mezkûr kanuna bağlı 5 
sayılı tarifenin 5 ilâ 6 sıra numaralarında yazılı gayrimenkullere ait kıymet takdirî 
işleri, komisyonların muamelâtını % 50 artırmış bulunmaktadır. 1949 yılında vilâyet
lerden alman malûmata göre 29. V . 1952 tarih ve 2131516 - 2/13680 - 53 sayılı genel 
yazıya bağlı cetvel gereğince tesbit edilen huzur ücretlerinin azlığı dolayısiyle ko
misyonların gayrimuvazzaf üyelerinin toplantılara iştirak etmemeleri yüzünden işle
rin teraküm ettiği anlaşıldığından o tarihten beri iktisadi sahada husule gelen de
ğişiklikler de nazara alınarak gayrimuazzaf üyelerin vukuf ehli ücretlerinin gü
nün iktisadi durumuna göre değiştirilmesi uygun bulunmuş ve keyfiyet vilâyetle
re tebliğ olunmuştur. Alınan malûmata göre 1052 yılında tesbit olunan miktarla
rın % 75 nispetinde artırılması gerekmiş ve 1956 yılında ücretler bu miktara çıka
rılmış olduğundan 1957 yılı için geçen yılm aynı olarak 360 000 lira teklif edil
miştir. 

20 Satış komisyonları ile artırma eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye 
âzalarının huzur ücreti : 
1955 yılından beri ordunun hizmet dışı ettiği menkul mallar miktarının çok art
mış bulunması ve bunların süratle tasfiye edilmesi mecburiyeti satış komisyonlarının 
mesaisini fazlalaştırmış olduğundan 1957 yılı için geçen yılın aynı olarak 35 000 lirla 
teklif edilmiştir. 

30 Maliye Müşavere Komisyonu huzur ücreti: 
Muhasebei Umumiyeye Kanununun 132 nci maddesi gereğince Malî Müşavere Komis
yonu ayda dört içtima yapmakta ve teklif olunan 23 500 lira tahsisat yetişmektedir. 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları: 
Bu maddeye mevzu tahsisatın bir kısmı Darphane ve Damga Matbaasının basmakta 
olduğu kıymetli kâğıtların ilk madde ve baskı masraflarını teşkil etmekte, Darp
hane ve Damga Matbaasına verilmekte olup 1957 malî yılında 400 00d lira kifayet 
edeceğinden bu miktar tahsisat teklif edilmiştir, 

20 Menkul ve gayrimenkul malların, haciz, ilân, satış ve taşıma masrafları : 
Mahcuz malların haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyari lâzımgelen masrafın 
karşılığı olan bu tahsisat mahcuz malın satışını mtitaakıp satış bedellerinden tevkif 
olunarak bütçeye irat kaydedilmekte ve bu tertipteki tahsisatın sarfı hâdiselerin 
vukuuna bağlı bulunmaktadır. Şimdiye kadar vuku bulan hâdiselere göre 20 000 li
ranın 1967 yılı ihtiyacını da karşılıyacağı cihetle bu miktar tahsisat teklif olunmuş
tur. 

10 Faiz, acyo ve para farkları : 
a) Merkez Bankası kısa vadeli avans hesabı : 
1715 numaralı Merkez- Bankası Kanununun 6344 sayılı Kanunla muaddel 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince mezkûr bankaca cari yıl masraf bütçeleri yekununun 
fo 15 ine kadar açılacak kısa vadeli avansın 1966 yılındaki limiti 498 746 122 lira-



dır. Bu avans hesabından Hazinece bir yıl zarfında tamamının kullanılacağı nazarı 
dikkate alınarak ona göre tahsisat teklif olunmuştur. 
Bu suretle % 0,75 Faiz 3 740 596 

% 10 ı M. Vergisi 374 060 

4 114 656 lira 
b) Plasman bonoları ; 
Bütçe Kanununun 5 nci maddesine istinaden banka ve ortakların Hazineye yatıra
cakları paraların miktarı 150 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Bu miktarın tamamen 
yatırılacağı ve aynı miktar bono çıkarılacağı derpiş edilerek bu bonoların % 3 ten 
faizi 4 500 000 liradır. Bu itibarla bu fasla 8 615 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Para taşıma giderleri : 
Basılmakta olan ufaklık paraların malsandıklarına ve tedavülden çekilen paraların 
da Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne gönderilmesi ve bu para taşıma mik
tarındaki artış dolayısiyle bu masrafların karşılığı olarak 1957'yılı için 300 000 lira 
tahsisat konmuştur. 

Belirtme masrafları: 
Devlet emvalinin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tetkik ve tasniflerinde hâriç
ten çalıştırılacak bilir kişilerin yevnıiyeleriyle belirtmeye ait sair bilcümle masrafları 
karşılğı ohıp bu yıl Hazineye ait gayrimenkullerin mahallen tesbitine geniş ölçüde 
başlanmış bulunması sebebiyle malî yılın henüz altıncı ayında bu tahsisatın yarı mik
tarı sarf edilmiş bulunmaktadır. Hazinenin tasarrufu altında bulunan yerlerin tesbiti
ne 1957 yılında da aynı şekilde devam edileceğinden ' ve tapulama komisyonlarının 
faaliyeti gittikçe genişlemekte olması sebebiyle belirtilecek devlet malları da artmak
tadır. Bu itibarla 1957 malî yılı için geçen yılın aynı olarak (50 000 lira tahsisat 
konulması zaruri görülmüştür. 
Menkul ve gayrimenkul malllar umumi masrafları: 
Bu maddenin mevzuunu devlete ait emvalin tescil, tahmin, ilân ve idare masrafları 
ile 5237 sayılı Belediye Gelirleri, 2615 sayılı Kadastro ve tapu tahriri ve 5602 sayılı 
Tapulama kanunlarına göre tahakkuk etmiş ve edecek hare ve resimler ve sahipsiz 
malların idaresine mütaallik çeşitli giderler ve memur konutları masrafları teşkil et
mektedir. „ 
1956 malî yılının 4 ilk ayında > ilân bedeli olarak 116 157 lira-j 'kıymet takdir ve tamim 
masrafları için 2 001 lira, temizleme ve aydınlatma resmi ile diğer resim ve harçlar 
için 328 173,64 lira ve memur konutları için de senelik 200 000 lira olmak üzere 
cemfen 646 331 lira sari edilmiştir. Geri kalan miktarın sene sonuna kadar kifayet et
mesi için âzami derecede tasarrufa riayet edilmekle beraber bir miktar resiîm ve işti
rak payının ödenmesinin gelecek seneye tehiri zaruri olacaktır. Bu sebebe binaen 
1957 yılında satışa ve kiraya çıkarılacak menkul ve gayrimenkul emvalin bu meyanda 
6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu vekâlet
çe kullanılan gayrimenkulerden lüzum kalmıyanların satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkındaki Kanun gereğince yapılacak satışların gerek aded gerekse kıymet bakı
mından büyük bir yekûn tutması sebebiyle ilân masrafı olarak asgari 400 000 liraya 
ihtiyaç vardır. Bu satışlara muvazi olarak kıymet takdiri işleri de büyük miktarda 
artmış olacaktır. Bilir kişi ücretleri de artırılmış olduğundan bu iş için 25 000 liraya 
lüzum vardır. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Hazine mülkiyetindeki 
arsa ve binalardan dolayı tâibi olduğu yol, lâğım, su ve kaldırım masrafları ile harita 



İM — 

ve imar plânlarına iştirak paylarının miktarı geçen senelere nispetle, gerek belediye 
hizmetlerinin son yıllarda gittikçe inkişaf etmesi gerekse umumi muvazeneye dâhü 
dairelerin inşaat programlarının süratle tahakkuk safhasına girmesi muvacehesinde 
birkaç misli artmış, bulunmaktadır. Bu sebeple gittikçe fazlalaşan resim iştirak pay
ları ve hare masraflarının 6183 sayılı Kanun gereğince, gecikme zammı veya faiz ve
rilmesine mahal kalmaksızın senesi içinde ödîyebilmek için 1957 malî yılında asgari 
875 000 liraya lüzum görülmektedir. Memur konutları umumi masrafları karşılığı ola* 
rak 1956 yılında alman 200 bin liranın sene sonuna kadar kifayet edebileceği' anla
şıldığından 1957 malî senesi içinde aynı miktara ihtiyaç vardır. Mâruz sebeplere bi
naen bu maddeye 1957 malî yılı için 1 600 000 lira konulması zaruri görülmektedir. 
5830, 5927 ve 6195 sayılı kanunların tatbüikatı dolayısiyle 1957 malî yılında ödenmesi 
gereken masraflar da bu tahsisattan karşılanacaktır. 

4353 sayılı Kanunun 36 neı maddesinin gerektirdliği masraflar : 
1956 yılında alınan tahsisatın ihtiyaca kâfi geleceği tahmin edilmekte olduğundan 
1957 yılı için aynı miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar' gereğince tohumluk işleri için Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
3242, 5254, 6182 sayılı kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca da
ğıtılan yemeklik ve tohumluklardan'mütevellit alacaklardan müddeti içinde tahsil 
olunamaması dolayısiyle malsand^larma devrolunan senetler hakkında banka ile ya
pılan muhabere sonunda 1954 - 1956 yıllarında devredilen senetler muhteviyatının 
masraf ve faizleriyle 22 291 000 liraya baliğ olduğu anlaşılmış ve 1957 yılında bütçe
ye bu miktar tahsisat konulmuştur. 

5420,5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
8 . VII .1953 tarihinde yürürlüğe giren ve îskân Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 sayılı Kanun 
ile 5826 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrası, dördüncü ve geçici madde
leri değiştirilmiş ve üçüncü maddesinin A ve B bentleri kaldırılmış 5420 sayılı Kanu
nun ise birinci maddesi değiştirilerek yeni bâzı hükümler konulmuştur. 
Mezkûr kanun hükümlerine göre 5420 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
ödemeler bu kanunun üçüncü maddesindeki esaslar dairesinde yeni 1944 malî yılı ver
gisine matrah olan kıymetin dört misli üzerinden hesaplanacaktır. Diğer taraftan ida-
reten nakledilen serbest bölge halkından olup da 2510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi 
gereğince bir yıl içinde mallarını tasfiye etmiyenlere veya istihkak mazbatası almıyan-
lara 5826 nayılı Kanun ile Hazinece tasfiye edilen gayrimenkullerden yalnız arazile
rinin satış bedelleri 1944 malî senesi vergisine matrah olan kıymetin dört misli üzerin
den hesaplanarak arada doğacak farklarla birlikte ödenirken, 6093 sayılı Kanunla bu 
gibi şahısların tasfiye edilen musakkaf gayrimenkullerinin de bedellerinin aynı esas
lar dairesinde ödenebilmesi kabul -edilmiştir. Ancak, mezkûr kanunlar gereğince yapıla
cak ödemelere mütaallik muameleler bu kanunların şümulüne giren gayrimenkullerın 
tesbitinde tesadüf edilen güçlükler dolayısiyle çok bati yürümektedir. Bu sebeple 1956 
senesinde devredilecek muamelelerin 1957 yılında ikmal edilmesi göz önünde tutularak 
bu yılın ihtiyacı için 250 000 lira tahsisat konulmuştur. * 

Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma masrafları : 
1956 yılı bütçesine konulmuş bulunan 200 000 lira tahsisat Dahiliye "Vekâletince hazır-
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lanıp Vekâletimize gönderilmiş bulunan cetvellere göre aynen ve tamamen tevzi edil
miş bulunmaktadır. 
3/15815 sayılı Kararname ile tatbik mevkiine konulan talimatname gereğince yapıl
ması icabeden bütün masrafların bu fasla mevzu tahsisatla karşılanması gerekmekte
dir, 

425 Kaza teşkili*mas»aflan : 
1957 yılında teşkili muhtemel vilâyet, kaza ve tam teşekküllü nahiyeler masraflarının 
karşılanması için 300 000 lira teklif edilmiştir. 

426 İstihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit masraflar : 
Evvelki seneler bütçelerine konulan tahsisatla istihbarat arşivlerinin bir kısım ihtiyaç
ları karşılanmış ise de 1957 yılında yeniden kurulması düşünülen kambiyo istihbarat 
arşivi'tesisi ve tediye muvazenesi hesaplarının ilmî surette tertibi için lüzumlu makine 
kardeks, kartoteks ve saire gibi çeşitli malzemeler mubayaası ile açılacak kurslara getiri
leceklerin harcırah ve yevmiyeleri ile diğer her türlü masrafları karşılamak üzere 1957 
yılı bütçesine 200 000 lira tahsisat konulmuştur. 

427 Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek fon karşılığı : 
Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek fon karşılığı olarak geçen yı
lın aynı 100 000 lira tefrik edilmiştir. 

451 10 Yayın masrafları, satmalma ve abone : 
Malî4 mevzular üzerinde bilhassa ecnebi memleketlerde neşredilen kitapların satın-

• alınması ve neşredilen ilmî ve meslekî gazete ve dergilerin aboneleri karşılığı ile ve
kâlet teşkilâtının meslekî kitap ihtiyaçlarının temini ve bundan başka maliye müfet
tişleriyle hesap uzmanlarının ecnebi memleketlerde yapmış oldukları tetkik neticesin
de tanzim edip vekâlete intikal ettirdikleri raporların mahdut sayıda olması dolayı-
siyle vekâletin diğer servisleri faydalanmamakta ve raporlar alâkalı kurullarda sak
lanmaktadır. 
Vekâlet servislerinin maliye müfettişlerinin ve hesap uzmanlariyle diğer resmî ve 
hususi müessese ve şahısların istifadelerine arz etmek, tetkiklerin ona göre daha dik
katli ve ihtimamlı bir .surette yapılmasını sağlamak bakımından bu raporların alâka
lılar tarafından bastırılmış nüshalarının vekâletçe satınalmması ve dağıtılmasının 
uygun-olacağı düşünülmüştür. Bu itibarla yukarda arz olunan masraflar ve ihtiyaç
lar karşılığı olarak 1957 yılı bütçesine 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : . 
Malî ve iktisadi mevzular üzerinde memleketimizde ve ecnebi memleketlerde vuku-
bulan hâdiseleri tetkik ve tahlil etmek ve meslekî bilgilerinin inkişafını sağlamak 
maksadiyle her hafta neşredilmekte olan bültenin kâğıt bedeli ve vekâletçe lüzum 
görülecek terceme işlerinin gerektirdiği masraflar ile İngiltere, Almanya ve İsviçre 
devletlerinin gelir vergisi mevzuatı bu vergiye ait içtihat kararlarını terceme ettir
mek ve millî emlâk rehberi adlı eserin bastırılması ve vekâletin diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 1957 yılı bütçesine 30 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

30 Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar : 
Mâliye tarihimizi vücuda getirmek üzere buna mehas olabilecek vesika ve eserlerin 
toplamp bir araya getirilmesi tertip, tanzim ve tasnifi olarak 1957 yılı için 10 000 
lira tahsisat teklif olunmuştur. 

40 Malî kanun ve kararların tabı masrafları: 
Malî kanun ve kararların yeniden tevhidolunarak bastırılması gerekmiş ve buna ait maş. 
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rafları karşılamak üzere geçen seneden 20 000 lira noksanile 80 000 lira tahsisat tek
lif olunmuştur. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
ba§ka her çeşit masraf lan: 
1956 yılında Avrupa'ya gönderilmiş bulunan memurların yoUuklariyle talebe tahsisatı 
farkı ve 1957 de staj için gönderilecek memurların gidiş yoUuklariyle staj tahsisatı 
farklarını karşılamak üzere 22 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları: -
MSA Teknik Yardımından faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderilecek Vekâlet 
memurlarının yollukları karşılığı'ol arak 35 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Düşünülemiyen masraflar: 
Bu tahsisat Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 ncu maddelerine göre Vekil
ler Heyetinden karar alınmak suretiyle sarf olunmaktadır. 
Faslın adından da anlaşılacağı üzere bütçenin hazırlanması sırasında düşünülemiyen 
ve binnetjee bütçede tertibi bulunmıyan hizmetlerin karşılığı olup miktarı hâdiselerin 
zuhuruna bağlı bulunmaktadır. Her sene olduğu gibi bu yıl da 100 000 lira tahsi
sat konulmuştur. 

İhtiyat tahsisatı: 
Bütçe Kanununa bağlı (F) cetveli gereğince vekâletlerin geçen ve =eski yıllar borçları 
ile mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş, tertiplerden tahsisatı 
kalmıyanlara aktarma yapılmak suretiyle kullanılmakta ve bu yıl da 240 000 lira 
tahsisat teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Maliye Okulu ve kursu umumi masrafları : 
1948 yılında kapatılmış ve Maliye teşkilâtına birçok kıymetli elemanlar yetiştirmiş 
bulunan Maliye Meslek Okulu yeniden açılmış ve 120 öğrenci ile 1955 - 1956 yılı ted
risatına başlamış bulunmaktadır. 1956 - 1957 d£rs yılında okulun birinci sınıfına ye
niden alınacak 60 yatılı öğrenci ile birlikte kurs öğrencilerinin, bütçeye bağlı (E) cetve
linde yazılı, yiyecek, giyecek, harçlık, kitap, defter ve saire tedris malzemesi, sıhhi ih
tiyaçlar, tedavi ve ilâç, spor malzemesi ve yoUuklariyle diğer ihtiyaçları karşılığı ve 
okulun tesis masrafları için bu tertibe 498 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Gelir Vergisi kursları umumi masrafları : 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri kanunlarından beklenilen neticelerin elde edile
bilmesi için mükelleflerin mevzuu tamamen kavramaları gerekmektedir. 
Bu sebeple 1952 - 1956 yıllarında bir kısım vilâyet ve kazalarda Gelir Vergisi kursu 
açılmıştır. Hesap uzmanları tarafından idare edilen kurslarda mükelleflerle bunların 
vergi işlerini tedvir eden müstahdemlerine ve diğer taliplerin vergi: kanunları hakkın
daki tereddütlerinin izalesine çalışılmış ve işletme hesabı esasına göre defter tutma 
usulleri öğretilmiştir. Gerek hesap uzmanlarından alman raporlardan, gerekse ma
hallî valiliklerin işarından kursların çok iyi netice verdiği anlaşıldığından ve mükel
leflerin tamamen tenvir edilmeleri ve defterlerini bizzat tutamıyan mükelleflerin de 
defter tutma usulüne vâkıf kimseleri kolaylıkla bulabilmeleri için 1957 malî. yılında 
da diğer vilâyetlerde kurs açılması ve bu suretle mükelleflere icabeden yardımda bu
lunulması düşünülmüş ve bu sebeple 1957 bütçesine geqen yıl olduğu gibi 100 000 lira 
taJışisat konıdmuştur. 
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478 3025 sayılı Kanun gereğince Denizcilik Bankasının Van Gölü İşletmesi zararları kar
şılığı : 
3025 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden mülga Devlet Denizyolları İdare
sinde Van Gölünde açılmış bulunan işletmenin 1 . I I I . 1952 tarihine kadar tahakkuk 
eden ve 5842 sayılı Kanuna göte Denizcilik Bankasına devredilen zararları 4 575 299 
liradır. Hazineden ödenmesi gereken bu zararın son taksidi olarak tediyesini teminen 
2 287 650 lira tahsisat konulmuştur. 

483 6327 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince taahhüdolunan hisse senetleri için ya
pılacak ödemeler : 
Hazinece ödenmesi gereken ve 1956 malî yılında konulan tahsisatla tediyesi yapılmış, 
olduğundan 1957 yılında bu fasıl kaldırılmıştır. 

501 Geçen yıl (borçları : 
Bütçenin tanzimi sırasında miktarın katı olarak bilinmesi mümkün olmıyan fbu terti
be ihtiyaç nispetinde tahsisat konulması imkânsız bulunduğundan sene içinde tahsi
sat yetişmediği takdirde Bütçe Kanununun bu hususta verdiği salâhiyete istinaden ca
ri yıl 'bütçesine taallûk ettiği»fasıl maddesinden karşılığı tenzil edilmek ve bu fasla 
aktarma yapılmak suretiyle tahsisat temin olunmakta ve tahakkuk eden borç öden
mektedir. Bu itibarla 1957 yılı için geçmiş yıllar sarfiyatı #öz önüme alınarak 
400 000 lira tahsisat konulmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : , s> .• * . • 
10 1952 -1955 yılları borçlan : * "3 
20 1928 -1951 yılları borçları : 

Bu hususta 501 nci fasılda izahat verilmiştir. Bu itibarla eski yıllar borçları fasıl tah
sisatı sarfiyat seyrine göre 1957 yılı için 200 000 lirası 10 neu ve 10 000 lirası da 20 
nci maddelere aidolmak üzere 210 000 lira teklif edilmiştir. 

603 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yardım: • 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğü: • - • . * , .-»•* ••*, •• 
10 Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler, hademe ücretleri farkı için: 

20 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım: 

605 Ankara Üniversitesine yardım: 

606 İstanbul Üniversitesine yardım :̂  

607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım: î ? 

.608 Petrol Dairesi Reisliği: 
10 Hazinece ödenecek hisseler karşılığı: 
20 Hazineden yardım: 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler: 

610 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 ödenmektedir. Ayrıca Petrol Dairesi Reisliği için 608 nci faslın 10 ncu 
maddesine de 6326 sayüı Kanunun 23 ncü maddesine göre tahsisat konulmuştur, 
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611 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler • 

612 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
13. VII . 1956 tarihinde kabul edilen ve 1. I I I . 1957 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda mevcut nispet ve hükümler göz önünde 
tutularak 1957 malî yılında akar yakıtlardan alınacak İstihsal Vergisinden 130 rrül-
yoa lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. Aynı kanunun 66 ncı maddesine göre sağ
lanacağı hesaplanan 130 milyon lira akar yakıt istihsal Vergisinden % 22 nispetinde 
28 600 000 liranın vilâyet özel idarelerine ve % 8 nispetinde 10 400 000 liranın da be
lediyelere tefriki icabetmektedir, Ancak; 5889 sayılı Kanunun 7 nei ve 6802 sayılı Ka
nunun 66 ncı maddelerine göre yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödenekler
den fazla veya eksik olduğu takdirde ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alın
ması lâzımgelmektedir. 1952 yılından 1955 yılı sonuna kadarki devre zarfında vilâ
yet özel idareleriyle, belediyelere 153 230 370 lira ödenmesi gerekirken 1 272 495 lira 
fazlası ile 154 502 865 lira ödendiği anlaşılmıştır. 
Bu itibarla fazla ödenmiş olan miktardan özel idareler hissesine isabet eden 795 310 
liranın tenzili suretiyle 27 804 690 liranın özel idarelere ve 477 185 liranın tenzili 
suretiyle 9 922 815 liranın da belediyelere tediye edilmek üzere ilgili fasıllara tahsisat 
olarak konulması gerekmektedir. 

613 Belediye hastaneleri umu/ai masraflarına yardım : 
1954 yılında özel idareler hastaneleri Devlete intikal ettiğinden bu fasla yalnız bele
diye hastanelerine yardım için 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Lira 

614 Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yar
dım : 

615 Darülacezeye yardım : 

616 Kızılay Kurumuna yardım : 

617 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım : 

618 Dârüşşafakaya yardım : 

619 Türk Eğitim Derneğine yardım : 
10 Yurtlar için : 
20 Yeni tesisler için : 

620 Musevi hastanesine yardım : 

621 Balıklı Bum Hastanesine yardım : 

622 Yedikule Ermeni Hastanesine yar
dım : 65 000 

623 Madisada Moris Şinasi Hastanesine 
ya rd ım: 50 000 

Ç24 îstanbul Esnaf Hastanesine yardım; 40 000 

15 000 
25 000 
550 000 
100 000 
215 000 

* 150 000 
100 000 
65 000 
85 000 
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625 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Der
neklerine yardım : 

10 Ankara'daki Türkiye Sağır, Dilsiz ve 
Körler Derneği Genel Merkezine : -

20 Diğer derneklere : 

626 Şehitlikler imar Derneğine yardım : 

627 Türk Tarih Kurumuna yardım : 
10 Kurum ve yayın işleri için : 
20 Kazı işleri için : 

628 Türk Hukuk Kurumuna yardım : 

629 Türk Coğrafya Kurumuna .yardım : 

630 Bâzı milletlerarası derneklere yardım: 

631 Milletlerarası ^Kızılhaç Kurumuna : 

633 Muhtelif turizm teşekküllerine yar
dım : 
İhtiyarlar Dinlenme Evi inşaatına 
yardım olarak izmir Belediyesine : 

634 izmir Fuarına yardım : 

635 Millî Kütüphaneye Yardım Derneğine 
yardım : 

636 Şehitlik ve Abidelerin imar Derneği
ne (Çanakkale âbidesi için) : 

637 Göçmenler Yardım Derneği Umumi 
Merkezine : 

638 Ankara Belediyesine yardım : 

639 Mevlâna Celâleddin Rumi'nin Türbesi 
etrafının tarh ve tanzimi için Konya 
Belediyesine : 
Sivil Genel Emekliler Derneğine : 

641 Hacıbektaşi Veli Türbesinin tamiri 
için Hacıbektaş Belediyesine : 

642 Türkocağına yardım : 

644 Marifetname müellifi ibrahim Hak
kı'nın Tillö'deki türbesinin tamir ve 
ihyası için kurulan derneğe : 

645 Kırpmar güreşleri için Edirne Bele
diyesine : 

25 000 
15 000 
20 000 

30 000 
60 000 
15 000 
15 000 
20 000 
10 000 

50 000 

100 000 
30 000 

15 000 

100 000 
1 

25 000 
5 000 000 

150 000 
6 000 

•$p ooo 

Yardım mevzun kalmadığından 
tahsisat konulmamıştır. 

Yardım mevzuu kalmadığından 
tahsisat konulmamıştır, 

25 000 
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Ankara Orduevine yardım : 200 000 
Yardımsevenler Derneğine : 100 000 

Adna'da Kuvayi Millîye Müeahit ve 7 V 
Gazileri Cemiyetine yardım : 15 000 
Hayvanları Koruma Derneğine : 25 000 
Yukarda yazılı cemiyet ve derneklere bütçe imkânları nispetinde gerekli yardım tahsi
satı konulmuş ve yardım mevzuu kalmıyanlar da çıkarılmıştır. 

6085 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler: 

6085 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler: 
1957 malî yılında Trafik resimlerinden 9 milyon lira, Trafik harclanndan 40 000 lira 
ve Trafik cezalarından ise 500 000 lira ki, ceman 9 540 000 lira gelir elde edileceği 
tahmin olunmuştur. 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
(G) fıkrasına tevfikan elde edileceği tahmin olunan 9 540 000 liradan % 10 nispetin
de 954 000 lira hususi idarelere ve % 25 nispetinde 2 385 000 lirasının da belediye
lere tefriki lâzımgelmektedir. Ancak; 1955 yılında adı geç€n gelirlerden yıl sonuna 
kadar 4 520 000 lira tahsil edileceği umularak her iki idareye ödenmek üzere masraf 
bütçesine 1 582 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Hesabı tamamen alınmış bulunan - 1955 yılında bu gelirlerden fiilen 5 650 893 lira 
tahsilat yapılmış olmasına binaen fazla tahsilattan mütevellit hisselerinde 1957 yılı 
için tahmin olunan miktarlara ilâvesi gerekmektedir. Buna göre 1957 yılı masraf büt
çesinin 650 nei faslında 6085 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak öde
melerin miktarı 1 067 089 lira aynı kanun gereğince belediyelere yapılacak ödeme
lerin miktarı ise 2 667 723 lirayı bulmaktadır. 

Veysel Karani türbesi ve camiinin tanzimi için Veysel Karani Türbesi Tamir Der
neğine. 
Yardım mevzuu kalmadığından tahsisat konulmamıştır. 

Türk El Sanatları Tanıtma Derneğine : 
10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş burumuna : "* 
100 000 lira yardım tahsisatı konulmuştur. 

Şehit makberlerinin tamiri için Edirne Belediyesine : ^ > - A 
Yardım mevzuu kalmadığından tahsisat konulmamıştır. 

Türk Kadınlar Birliğine : 
20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Eski Muharipler Birliği Genel Merkezine : 
15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Gazianteb'de inşa edilecek şehitler âbidesi için Gazianteb Belediyesine : 
Yardım mevzuu kalmadığından tahsisat konulmamıştır. 

Aksaray'da Darülervah adındaki tarihî mezarlığın tamiri ile Şeyh Cemalettin Aksa-
rayi ve Şeyh Hamidüttini Aksarayi türbelerinin tamiri için Aksaray Belediyesine : 
Yardım mevzuu kalmadığından tahsisat konulmamıştır. 
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Aşıkpaşa türbesinin tamir ve ihyası için Kn\~<r Belediyesine : 
Yardım mevzuu kalmadığından tahsisat konuk mistir. 
Ankara Çocuk Sağlık Derneğine : v 

450 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Et ve Balık Kurumuna yardım : 
800 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne yardım : 
6686 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (I) fıkrası gereğince tahsisat konulmuştur, 
Türk Belediyecilik Derneğine yardım : 
10 000 lira yardım yapılmıştır. 

Yatmnilar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar: 
Bu fasla mevzu olan tahsisatla; bütün nahiye, kaza ve vilâyet hükümet konakları, mül
kiyeti Hazineye aidolup. m-aliye teşkilâtına veya bütçelerinde 701 nci fasıl bulunmayan 
vekâletlerin merkez ve taşra teşkilâtına tahsisli vekâletler binalafiyle resmî ' daireler 
tamir edilmektedir. 1956 malî yılı bütçelerinde tamir tahsisatı bulunmadığından, ve
kâletimiz bütçesindeki tahsisattan tamir olunan vekâlet ve daire binaları şunlardır: 
(Başvekâlet, Şûrayi Devlet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü, Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve Hariciye Vekâletleri). Bu fasıldan 
1954 bütçesiyle 3 milyon, 1955 bütçesiyle 4 milyon ve 1956 bütçesiyle de 5 milyon lira 
tahsisat alınmıştır. Halen hükümet konağı olarak kullanılan binaların mühim bir kısmı 
40 - 50 sene evvel yapılmış olup ekserisi ahşap veya yarı ahşap/eski binalardır. Yeni 
hükümet konaklarının bütçe imkânlariyle inşalarına hız verilmiş olmakla beraber ihti
yacı pek fazla olması muvacehesinde; eski ve gayrimüsait dahi olsa mevcut binaların 
daha bir müddet istimalleri zaruri olduğundan bunların 2 - 3 senede bir tamir olunma
sına ve tahsisat imkânları nispetinde yapılışlarına uygun olarak kagir veya betona tah
vil edilmesine kati lüzun. vardır. Diğer taraftan, tamamiyle kagir veya beton binalarda 
da kullanmadan mütevellit dam aktarılması, badana, sıhhi tesisat, elektrik ve saire 
tamiri gibi idame masraflarına ihtiyaç hissedilmektedir. 
1956 malî yılının ilk altıncı ayının nihayetinde bu fasıldan 4 200 000 lira taahhüde 
bağlanmış ye malî yıl sonuna kadar daha da artacağı tabiî olan 500 000 liralık talebin 
is'afi cihetine gidilmemiştir. Bütün bu sebeplere binaen ve asgari miktar olarak ancak 
bunların hayatiyetiyle ilgili mübrem tamirleri karşılamak üzere 1957 yılı için 5 000 000 
lira teklif olunmuştur. 

Makine alet ve malzemeler onarımı : 
Damga Matbaası için : 
Mubayaa edilecek olan yeni makinelerin faaliyete geçmesine kadar devam edeeek 
olan müddet zarfında hayli yıpranmış bulunan eski makinelerin tamiri ve bâzı kı
sımlarının yedek parçalarla tebdüi ve bu suretle bir müddet daha faaliyette bulun
masını temin etmek üzere geçen yılın aynı olarak 17 500 lira teklif edilmiştir. 
Darphane için : 
Darbiyatta kullanılan makinelerin icabı halinde derhal faaliyete girebilmesi için bu 
yıl başlanmış olan revizyona önümüzdeki sene içinde de devam edileceğinden geçen 
sene olduğu gibi 20 000 lir^ı teklif edümigtir. 



Millî Emlâk tefevvüz ve satmalına masrafları : 
Bu fasıldan, 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun gereğin
ce yapılacak tefevviizler ile, Hazine ile hisseli gayrimenküllerden bâzıları hakkında 
eşhas tarafından açılan izaleyi şüyu dâvaları neticesinde vâki satışlara, Hazine hakkı 
korunmak üzere, iştirak edilip satmalmanlarm bedelleri ve yeniden inşa edilecek hü
kümet konakları; arsalarının ve Hariciye Vekâletince yabancı memleketlerde alınacak 
sefarethane ve konsolosluk binalarının veya arsalarının satmalınma bedelleri karşılan
maktadır. Diğer taraftan; gerek 1957 de gerekse 1958 ve hattâ daha ileri yıllarda 
inşa edilecek hükümet konaklarından mühim bir kısmının imar plânlariyle kabul edil
miş olan arsaları, zirai şekilde şimdiden temin edilmesinde fayda ve lüzum görülmek
tedir. 

Bu sebeple. 6183 sayılı Kanunla yapılacak tefevvüzlerde dâhil olmak üzere inşa olu
nacak hükümet konakları arsalarının temini için 1 500 000 liraya ve Hariciye Vekâ
letince satınalmacak sefarethane ve konsolosluk bina veya arsaları için 500 000 lira 
olmak üzere ceman 2 000 000 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilen kömür ocakları sahiplerine verilmîş olan bo
nolardan 1957 malî yılı içinde vâdeleri geleceklerin itfa karşılığı olarak bu fasla ge
çen yıla nazaran 302 185 lira noksaniyle 1 023 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Yâtırimlar için İstanbul 'Teknik Üniversitesine : 

Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine : 

Yatırımlar için Ankara Üniversitesine : 

Yatırımlar için Hudut ve Sahiller Sağlık "Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan 'bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar kısmın
da yer alan ve fcendi gelirleriyle karşılanamamış bulunan bir kısım hizmetler için ve
rilmekte olan fon tahsisatlar hakkında daha geniş izahat ve yapılacak işlerin müfre
datı bu dairelere ait bütçelerde yer almış bulunmaktadır. 
Fatih Mlliyesi onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Fatih külliyesinin onarımı bitmiş olduğundan bu yıl talhsisat teklif edilmemiştir. 

6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığına : 
6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince hfose senetleri karşılığı 
olaralk her-sene 10 milyon lirayı geçmemek üzere 30 milyon liraya kadar Hazinece 
nakden tediyede bulunulması 'kabul edilmiş bulunduğundan 1957 yılında 6 000 000 
lira konulmuştur. 

Şehzade medresesinin onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Şehzade medresesinin onarımı için 200 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Seyyitfbattal Gazi manzumesinin onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Seyyitbattal Gazi manzumesinin onarımı için 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne : 
izahatı ve gerekçesi kendi bütçesinde yer almaktadır, 
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Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makina ve arşiv malzemesi ile ilgili her çe
şit masraflar : 
Merkezde çalıştırılmaya başlanan muhasebe makinalarmın tamir ve balkım masrafla-
riyle sair masrafları karşılığı olarak 30 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

3827 «ayılı Kanun gereğince satınalmaeak taşıtlar (Maliye Vekâleti) : 
Maliye Vekâleti için ihtiyaç bulunmadığından bu maddeye tahsisat konulmamıştır. 

Satınalmaeak makine ve aletler : 
Damga Matbaası için : 
Darphane için : 
Damga Matbaasının yeni inşa edilmekte olan Bankınot Matbaasiyle birleştirilmesi 
düşünülmekte olduğundan bu maddeye konulması muktazi makinaların muba
yaası için şimdilik 250 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığı cihetle 1957 yılı için 
bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. Diğer taraftan, Darphanede mevc'ut maki
naların bozulmuş bulunan aksamının değiştirilmesi ve dökümhanesinin ıslah edilerek 
modern bir hale getirilmesini tem inen 1957 senesinde mubayaa olunacak makineler 
için de 750 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. -

4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kuru
muna : 
4604 sayılı Kanunla Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 milyon 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bu sermeyeye mahsuben 1957 malî yılında ödenmek 
üzere 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

3202 sayılı Kanunun 6617 sayılı Kanunla değişik 5 nei maddesinin (C) fıkrası ge-» 
reğince sermaye olarak Ziraat Bankasına : 
6617 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin (C) fıkrası ge
reğince 1957 yılı teklif bütçesine 18 131 500 lira tahsisat konulmuştur. 

3202 sayılı Kanunun 6 nei maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Banka
sına : 
3202 sayılı Kanunun 6 nei maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na fevkalâde ihtiyat sermaye olarak 1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5016 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu Müessesesi 
İmar ve Kalkınma Bankasına : 
5016 sayılı Kanunun 2 nei maddesine istinaden Milletlerarası Para Fonu Müessese
siyle Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına iştirak hissesi karşılığı Hazinece 
avans olarak ödenen ve gelecek yıllar bütçesine konulacak tahsisatlarla mahsubedil-
mesi gereken avansların mahsubunu teminen 1957 yılı bütçesine de geçen yıl olduğu 
gibi 2 742 200 lira tahsisat konulmuştur. 

6400 sayılı Kanunun 10 ucu maddesinin (B) fıkrası gereğince Devlet Malzeme Ofi
si 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 
250 000 lira tahsisat konulmuştur. 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi mucibince turizm kredi fonu : 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince kredi ihtiyacını karşılamak üzere her 
yıl 2 000 000 liradan aşağı olmamak üzere umumi bütçeye konulacak tahsisatla îller 
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Bankası nezdinde 50 milyon liraya baliğ oluncaya kadar fon tesis olunacaktır. Ha
len fonda kâfi miktarda bir meblâğ mevcut bulunduğundan 1957 yılı bütçesine tah
sisat konulmu§tur. 

5591 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince sermayelerine mahsuben Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumuna : 
5591 sayılı Kanunun 6 noı maddesinin (D) fıkrası gereğince Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu sermayesine Maliye Vekâleti bütçesine her yıl konulacak tahsisat
larla takviyesi icabetmektedir. Bu itibarla 1957 yılı bütçesine 20 000 000 lira tahsi
sat konulmuştur. 

6143 sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankasına : 
6143 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle Emlâk ve Kredi Bankası sermayesi 100 000 000 
liradan 300 000 000 liraya çıkarılmış ve 1957 yılı için 25 000 000 lira konulmuştur. 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler : 
3539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 2 numaralı bendi gereğince akar yakıtlardan 
İstihlâk Vergisi, „ 
3 numaralı bendi mucibince 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerlerinden alman Yol 
Vergisi, 
4 numaralı bendi mucibince akar yakıtların Gümrük resimlerinden Hazinece cibayet 
olunan ve gelir bütçesine irat kaydedilen miktarın kargılığı, 
Aynı kanunun 20 nci maddesi gereğinoe Karayolları Umum Müdürlüğüne verilmek 
üzere her yıl gelir tahminleri tutarında Maliye Bütçesine tahsisat konulması icabet
mektedir. Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan tahsisattan fazla veya noksan 
olduğu takdirde bu miktarın ertesi yıl tahsisatı hesabında nazarı dikkate alınması 
gerekmektedir. Buna göre 1957 yılı için 29 600 896 liranın sağlanacağı tahmin olun* 
maktadır. 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğinoe Karayolları Umum Mü
dürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 nem maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne yardım yapılmaktadır. 1Ö57 yılı için 386 899 104 lira tahsisat konulmuştur. 

Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçeli olan bu teşekkülün bütçesinin yatırımlar kısmında yer alan ve kendi 
geliriyle karşılanamıyan hizmetler için verilmekte olan bu tahsisat hakkında daha geniş 
izahat ve yapılacak işlerin dökümü bu daireye ait bütçede yer almış bulunmaktadır, 
1957 yılı için 325 308 001 lira teklif edilmiştir. 

Et 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 1957 yılı içinde 3 000 000 lira tahsisat konul
muştur. 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Orman Umum Müdürlüğüne 
yardım .: 
6891 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince umumi bütçeden yardım ola
rak asgari miktar 2 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Nafıa Vekâleti Bütçesine konulacak) : 
a) Nafıa Vekâleti, 1955 yılında inşaasına başlanan 31 aded Hükümet konağı ile 1956 
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yılında ballanan 7 Hükümet konağının 1957 yılına sirayet eden e ödenecek miktar-
lan için 13 363 750 liranın lüzumlu olduğu bildirilmiştir. 
b) Vekâletlerarası teşkil edilmiş olan komisyonca inşaası derpiş edilmiş olup mühim 
bir kısmı inşa edilmiş bulunmasına rağmen 1955 ve 1956 senelerine dâhil olanlardan 
tahsisat kifayetsizliği sebebiyle başlanamıyan 7 Hükümet konağiyle 1957 yılı progra
mında 2 Hükümet konağı için her biri 400 000 lira hesabiyle 3 600 000 liraya ihtiyaç 
vardır. 
c) Mükellef adedi itibariyle geniş bir vatandaş topluluğuna sahip bulunan ve nıe-
murlann rantabli çalışmasma kâfi gelmiyen Eminönü Vergi Dairesinin tevsii, Tarsus'-
da inşaası takarrür eden vergi dairesi inşaası ve bunların dışında muhtelif sebeplerle 
yapılması katî olarak iktiza edecek diğer Hükümet konakları ile resmî dairelerin inşa
ları için de takriben 3 000 000 liranın bütçeye konulması iktiza etmektedir. Bu hesaba 
göre 3 283 750 lirası sâri taahhütler karşılığı olarak Nafıa Vekâleti Bütçesine ko
nulmak ve geri kalan 15 500 000 lirası da Maliye Vekâleti Bütçesine konulmak üzere 
18 783 750.lira tahsisat hesaplanmıştır : 

DEVLET BORÇLARI 

İkinci kısım 

Zat maaşları ; 
Emekli, dul ve yetimlerin aylıklarım karşılamak suretiyle yapılacak tasarruf göz önün
de tutularak 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 20 nci maddesi gere
ğince 1950 yılından itibaren Devlet borçlan bütçesine konulan 79 431 200 lira tahsisat 
1954 yılma kadar devam ettirilmiştir. 
1954 yılında yürürlüğe giren 6216 sayılı Kanunla muhtelif sebeplerle maaşlan kesilen 
kız çocuklara iadeten maaş tahsisi ve 6241 sayılı Kanunla da 1 . III . 1954 tarihinden 
itibaren emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına zam yapılması esası kabul edilmiş olması 
dolayısiyle 18 000 000 lira fazlasiyle 97 431 200 liraya yükselmiş ve 1956 senesinde 3 
maaş nispetinde ikramiye verilmesi kabul edildiğinden 1956 senesi bütçesine 13 250 000 
lira ilâvesiyle 110 681 200 lira teklif edilmişti. 
1956 yılı içinde yürürlüğe giren 6740, 6745, 6795 ve 6800 sayılı kanunlarla yapılacak , 
maaş tahsisi, 6795 sayılı Kanunla harb malûllüğü zamlarının yükseltilmesi ve 6211 sa
yılı Kanunla emekli, dul ve yetimlere ödenen bir maaş nispetindeki tahsisatın senede 
üçe çıkanlması hasebiyle 1957 yılı bütçesi için 126 261 700 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Vatani hizmet karşılığı aylıklar : 
Aylıklar : 
Ağustos 1956 sonu itibariyle ve bağlı (Ç) cetveline göre bir aylık vatani hizmet aylığı 
toplamı 70 541,15 lira ve seneliği 846 493,80 liradan ibaret olup 6211 sayılı Kanunla 
verilecek üç maaş nispetindeki tahsisat ile birlikte 1957 yılında bağlanması muhtemel 
maaşları da nazara alınarak 1957 yılı bütçesi için 1 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı: 
4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu tertipten aylık alanların çocukla
rına ayda beş lira hesabiyle tediyesi icabeden çocuk zammının tediyesine esas olmak 
üzere mahallerinden getirtilen beyannamelerle zamma müstahak çocuk sayısının 25 
ten ve bunlara tediyesi icabeden zammın da 1 500 liradan ibaret olduğu anlaşıldığın
dan 1957 yılı bütçesi için 1 500 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 Sandı
ğı Kanununun 133 ncü maddesiyle 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürürlükten kal
dırılmış ise de, sözü geçen kanunun yürürlükte bulunduğu sırada 200 er liralık ara
ziye müstahak oldukları resmî senetlerine işaret edildiği halde henüz bu arazi hakla
rını alnııyan 5 ve 6 ncı dereceden 1 314 malûl erden (Ağustos 1956 sonu itibariyle ve bütçe 
notunda tasrih edildiği üzere) geri kalan 776 malûl ere 6658 sayılı Kanuna müsteni
den 1 000 er liranın tediyesi icabedecegi eihetle 1957 yılı bütçesi için 776 000 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 aylıkları ile 66 ncı maddenin (Ç) fıkrası
na tevfikan vazifeden mütevellit vefat eden iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlana
cak aylıkları karşılamak üzere genel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının % 1 inin 
Emekli Sandığına ek sermaye olarak ödenmesini teminen 1957 yılı bütçesi için 7 900 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
2. 28 nci madde gereğince ödenecek yönetim giderlerinden Hazine payı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince yönetim gider
lerinden Hazine payı olarak Sandığa ödenecek para âçin 1955 yılı (bütçesiyle alınan 
3 941 316 liraya mu'kaıbil Emekli Sandığından alman bilançodan 1956 giderlerinden 
Hazine payının 2 786 566,61 liradan ibaret olduğu anlaşılmış ise de: 1957 bütçesine 
konulacak: tahsisata esas olmak üzere yönetim giderlerinden Hazine payı miktarı 
Sandıktan sorulmuş, cevaben alman 8.DL1956 tarih ve M. 33 sayılı yazıda yönetim 
giderlerinden Hazine payının 8 684 lira fazlasiyle ^bildirildiğinden 1957 yılı fcütçesi 
için 3 950 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
3. 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak: yardımlar : 
Harb malûllerinin eksilen vücut organlarının son usullerine göre yapılması mümkün 
sunileriyle tamamlattırılması ve tamir ettirilmesi ve yenilerinin yaptırılması, yurt 
dışında yapılacak tedavi masrafları karşılığı olmak üzere 1956 yılı bütçesiyle alman 
2 000 lira tahsisattan malî yılı ilk altı ayma kadar 969 lirası sarf edilmiş olup sene 
nihayetine kadar artan tahsisat vukubulacak masrafı karşılamaya kâfi geleceği ci
hetle 1957 yılı ibütçesi için de aynen 2 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
4. 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri : 
Firlî hizmet müddetleri 25 - 30 seneyi doldurmuş bulunanlarla emeldi ikramiyesi ola
rak ödenmek üzere 1956 senesi bütçesine konulan 9 000 000 lira tahsisattan ilk altı ay 
zarfında 5 483 068,01 lirası sarf edilmiş ve halen Sandığa tediyesi icaibeden 576 145 
lira ile sene sonuna kadar gelecek olan fatura bedelleri 3 516 932 lira ile karşılana-
mıyacağı düşünülerek 1957 yılı bütçesi için 2 000 000 lira fazlasiyle 11 000 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 
5. 42, 56, 64, 69, 81 ve 90. ncı maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhurbaşkanının emekli aylıklarının, vazifeden mütevellit harbde malûl 
olan erlere bağlanacak aylık ve harb zamları ile subay ve askerî memurlardan harb
de malûl kalanlara sandıkça verilecek harb malûllüğü zamlarının ve bunlardan ölen
lerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların ve Kore şehitlerinin dul eşleriyle kız 
çocuklarından evlenecek olanlara verilecek iki senelik evlenme ikramiyesi karşılığı 
olarak 1956 yılı bütçesine konulan 2 265 200 liradan 1956 yılı ilk altı avı içinde va.-. 
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pılan tediye miktarı 1 040 000,51 liradan ibaret olup sene nihayetine kadar olan müd
det zarfmda da eldeki faturaya ilâveten gelecek fatura bedelleri ile birlikte tediye 
edilecek para miktarı artacağı gibi 5434 sayılı Kanunun 42, 56, 64, 69 ve 61 nci mad
delerinde tasrih olunduğu üzere Emekli Sandığınca bağlanıp faturası mukabilinde 
Hazineden ödenen emekli, dul ve yetim aylıklarının üç aylık ikramiyelerini karşıla
mak üzere yapılacak ödemelerde nazara alınarak bu tertipten tahakkuk edecek para
ları karşılamak üzere 1957 yılı bütçesi için 1 000 000 lira fazlasiyle 3 265 200 lira tah
sisat teklif olunmuştur. 
6. 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
A) (3434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda bulunan muvazzaf ve ge
dikli subaylarla askerî memurlardan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı bağlanacak olanlara fiilî hizmetlerine eklenecek müddetlerin her ayı için o tarihte 
keseneğe esas olan aylıkları tutarının % 10 u, 
B) Keza bü 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 elasına göre aylıkları tuta
rının % 10 u, 
C) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . I . 1946 tarihi ile 5434 sayılı Kanuımn 
yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihi arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere ge
denlerin, Bina ve Arazi Vergisi memurlarının, Harb Okulu öğrencilerinin ve diğer 
okullar öğrencilerinin hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanarak 
Hazinece sandığa ödenecek paralar, 
Ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerle yazılı hizmetlerle ilgili vazifede. bulunanlardan ay
lıklı geçen hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanların 
bu hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar, 
D) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Korunma Kanununa göre vazife verilmiş 
olanların ve 12 nci maddenin 11 işaretli fıkrasında gösterilenlerin bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel mülga 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden nakil suretiyle 
veya istifa ederek ayrıldıktan sonra Millî Korunma Kanununa göre vazifelere geçmiş 
olanların fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenecek müddetler için geçici 19 ncu 
maddedeki esaslar dairesinde hesaplanacak paralar, 
E) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (Harb, Esaret, Millî Mücadele, Mmtaka 
zamları) gibi'itibari *«ıüddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık ve ücret
leri tutarının % 15 şi, 
F) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış 
olup da 5434 sayılı Kanunun yürüılüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 na-
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri için 
geçici 19 ncu'madde gereğince sardıkça ödenecek paralar, 
G) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Reisliğinde, 
Başvekâlette veya Vekâlette bulunanlara geçici 60 ve 61 nci maddeler gereğince san
dıkça bağlanacak emekli aylıklarının karşılıkları Emekli Sandığınca bağlanıp fatura
sı mukabilinde Hazineden sandığa ödenen emekli aylıklarının iki maaş tutarındaki 
ikramiye, keza sandıktan alman hesaba nazaran 16 000 liradan ibaret olup bu mik-
tarin da ilâvesiyle diğer fatura bedellerini de karşılamak üzere 1957 yılı için 1 626 100 
lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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I - îç borçlar 

A) Konsolide borçlar 

2463, 2614, 3322, 4067, 4625, 4275, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 6764 vv 
6804 sayılı kanunlara istinaden yapılan istikrazlar: 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvilleri: 
2463 ve 2614 sayılı kanunlara istinaden akdolunan bu istikrazın hâsılı Sivas - Erzurum 
demiryolu inşasına tahsis edilmiştir, istikrazın hâsılı 30 milyon liradır. Tahviller % 7 
faizli olup yedi tertipte ihraeedilmiştir. İstikrazın 1957 malî yüı iptidasındaki resülmal 
bakiyesi 4 038 260 liradan ibarettir. Birinci tertibin son taksiti 10 . I . 1955 tarihinde, 
ikinci tertibin son taksiti 5 . I . 1956 tarihinde ve üçüncü tertibin son . taksiti de 
5 . XII . 1956 tarihinde ödenmiştir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedil-
miştir. Geçen seneye nazaran 428 000 lira noksanlık vardır. 
% İ Gelirli Sivas - Erzurum Demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin faizi: 282 669 
% 7 Gelirli Sivas - Erzurum Demir
yolu 1934 istikrazı tahvillerinin itfası: 1 510 800 
% 7 Gelirli Sivas - Erzurum Demiryo
lu 1934 istikrazı tahvillerinin umumi -
masrafları: 7 031 

Yekun I 800 500 

ikramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı tahvilleri : 
1918 dahilî istikraz tahvilleriyle değiştirilmek üzere 3322 sayılı Kanunla çıkarılan 
ikramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazının itibari kıymeti 8 279 740 liradır. Tahvi^er 
bir tertipte ihraeedilmiştir. 1957 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 1 400 740 
liradır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. G&çen 
seneye nazaran 500 lira noksanlık vardır. 
İkramiyeli ve % 5 faizli 193$ istik
razı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi : 91 505 
İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istik
razı tahvillerinin itfası : 682 600 
ikramiyeli ve % 5 faizli 1939 istik
razı tahvillerinin umumi masrafları : 5 895 

Yekûn 780 000 

1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri ,• 
Hâsılı Diyarbakır, Elâzığ istasyonlarından Irak, Iran hudutlarına kadar uzatılacak de
miryollarının inşasına sarf edilmek üzere 4057 ve 4625 sayılı kanunlarla 85 milyon li
raya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil senevi % 7 faizli 30 mil
yon liralık 1 - 3 ncü tertip, ikramiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nei tertip 
ve senevi % 6 faizli 10 milyon liralık 6 ncı tertip tahviller ihraoedilmiştir. Ceman 60 
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milyon liraya baliğ' olan bu istikrazın 1957 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 
31 392 520 liradan ibarettir. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesab-
edilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

21 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin 
faiz ve ikramiyesi : 2 190 413 

22 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin 
itfası : 3 394 560 

23 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : 26 027 

Yekûn 5 611 000 

Millî Müdafaa istikrazı tahvilleri : 
4275 sayılı Kanunla Millî Müdafaa İstikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil çı
karmaya yetki verilmiştir. Buna mukabil ikramiyeli ve % 5 faizli 12 milyon liralık birin
ci tertip, % 7 faizli 123 milyon liralık 1 - 4 ncü tertip tahviller ihracedilmistir. Ceman 
135 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1957 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 
72 829 380 liradan ibarettir. Faiz, ikramiye ve itfa miktarlan itfa plânına göre hesab-
edilmiş olup tahsisat teklifi geçen seneye nazaran 500 lira fazladır. 

26 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin 
faiz ve ikramiyesi : 5 166 782 

27 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin 
itfası": 7 573 140 

28 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları : . 2 9 078 

Yekûn 12 769 000 

Kalkınma istikrazı tahvilleri : ?. ^ . 
4938 sayılı Kanunla hâsılı ekonomi kalkınmasına sarf edilmek üzere 150 milyon liraya 
kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. 1946 - 1947 yıllan bütçelerinde bütçe açıkla-
nndan 130 milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile karşılanacağı kaydedilmiştir. Bu yet
kiye karşılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık birinci tertip ve 1947 yı
lında da* 80 milyon liralık 2 ve 3 ncü tertip tahviller ihraeedilmiştir. Ceman 130 mil
yon liraya baliğ olan bu istikrazın 1957 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 
86 436 300 liradan ibaretir. Faiz ve itfa miktarlan itfa plânına göre hesabedilmiş 
olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

31 Kalkınma istikrazı tahvillerinin fai
zi : - • 5 095 127 

32 Kalkınma istikrazı tahvillerinin itfa 
sı : 6 153 100 
Kalkınma istikrazı tahvillerinin 
umumi masraflan : 26 773 

Yekûn 11 275 000 

% 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri : 4 
Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ayır-
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maya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine bono
larının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 milyon liraya ka
dar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak % 6 faizli 228 054 400 
liralık tahvil ihracedil mistir. Bu istikrazın 1957 malî yılı iptidasmdaki resülmal ba
kiyesi 157 236 400 liradan ibarettir, istikrazın faiz ve itfa miktarları itfa plânına gö
re hesabedilmiş. olup tahsisat teldifi geçen senenin aynıdır. 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 
faizi : 9 279 756 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin 
itfası : 10 452 600 

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 ka
dar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil % 6 faizli 65 milyon liralık birinci, 
35 milyon liralık iknci, 19 989 400 liralık üçüncü tertibolmak üzere 119 989 400 lira
lık tahvil çıkarılmıştır. İstikrazın 1957 malî yılı iptidasmdaki ' resülmal bakiyesi 
89 293 700 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. Geçen 
seneye nazaran 6 289 lira noksanlık vardır. 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
faizi: 5 251 010 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
itfası: 5 102 900 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları: 19 590 

Yekûn 10 373 500 

1949 istikrası tahvilleri: 
1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç 
istikraz aktine yetki verilmiş olup bu yetkiye karşılık Ağustos 1949 ayı zarfında ik-
ramiyeli 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 1957 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 92 486 300 
liradır. Faiz ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiştir. Geçen se
neye nazaran 11 520 liralık, noksanlık vardır. 

51 1949 istikrazı tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi: 5 524 028 

52 1949 istikrazı tahvillerinin itfası: 4 920 000 
53 1949 istikrazı tahvillerinin umumi 

masrafları: 21 472 

Y e p ı ı 10 465 500 
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% 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 liraJır. 
Bir tertipte ihracolunan bu tahviller % 5 faizlidir. 1957 malî yılı iptidasındaki resül-
mal bakiyesi 49 980 000 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedil-
miş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvilleri
nin faizi : 2 494 775 

57 % 5 faizli 1951 istikraz; tahvilleri
nin itfası : 2 320 000 

58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları : 8 725 

Yekûn 4 823 500 

% 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri : 
Bu istikraz 1953 malî yılı bütçe açığını karşılamak üzere 6218 sayılı Kanuna istina
den akdedilmiştir. İstikrazın aslı 125 milyon' liradır. Bir tertipte çıkanlan tahviller 
% 5 faizlidir. İstikrazın 1957 malı yılı iptidasuıdaki resülmal bakiyesi 113 100 000 li
radır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat teklifi 
geçen senenin aynıdır. 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri
nin faizi : 5 650 800 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri
nin itfası : 4 380 000 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları : 17 200 

Yekûn 10 048 000 

% 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri . * 
Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 6115 sayılı Kanun gereğince üıracolunan 
1955 istikrazı ikinci tertip tahvillerinden mütehassıl 50 milyon liranın Hazinece 
devralınarak 1955 yılı bütçe açığının kapatılmasında istimal edilmesi 6764 sayılı 
Kanunla kaibul olunmuştur. Sandığın çıkardığı tahvillerin 20 milyon liralığı % 5 
faizli ve bakiyesi de ikramdyeli ve % 3 faizlidir. İstikrazın 1957 malî yılı iptidasın
daki resülmal bakiyesi 48 279 000 liradır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa plâ
nına göre hesaibedilmiştir. Geçen seneye nazaran 87 200 liralık noksanlık vardır. 

66 Amortisman ve Kredi Sandığından 
devralman 50 milyon liralık 1955 is
tikrazı tahvillerinin faiz ve ikrami
yesi : 2 227 236 

67 Amortisman ve Kredi Sandığından 
devralınan 50 milyon liralık 1955 is
tikrazı ta£hvilleriıriıı itfası : 1 785 000 

68 Amortisman ve Kredi Sandığından 
devralman 50 milyon liralık 1955 is-
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tikrazı tahvillerinin umumi masraf
la r ı : 12:764 

Yekûn ,4 025 000 

% 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı tahvilleri : 
6583 sayılı Kanuna istinaden yapılan bu istikrazın hâsılı, 5434 sayılı Kanunun ge
çici 12 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenmesi muktezi % 5 emek
li aidatından 58 milyon liranın tediyesine tahsis olunmuştur. % 5 faize tâbi olan* 
ve 20 senede iftası icabeden mezkûr istikraz tahvilleri Emekli Sandığına tevdi 
edilmiştir, istikrazın 1957 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 56 250 000 
liradır. Faiz ve ifta miktarları ifta plânına göre hcsabedilmiştir. Geçen seneye 
nazaran 90 100 lira' noksanlık vardır. 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 -
istikrazı tahvillerinin faizi : 2 814 250 

72 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 
istijcrazı tahvillerinin iftası : 1 840 000 

73 % 5 fakli 60 milyon liralık 1955 
istikrazı tahvillerinin umumi mas
rafları : 9 750 

Yekûn 4 664 000 

% 5 faiali 1356 istikrazı tahvilleri : 
6804 sayılı Kanun, 300 milyon liraya kadar iç istikraz akdine salâhiyet vermiştir. 
Bu salâhiyete istinaden birinci tertibolarak 15 . X . 1956 tarihinde 75 milyon lira
lık tahvil ihracedilmiştir. Çıkarılan tahviller %5 faizlidir. İstikrazın fais ve ifta 
miktarları ifta plânına göre hesabedümiştir. 

76 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin 
faizi : 3 750 000 

77 % 5 faizU 1956 istikrazı tahvillerinin 
itfası : ' • • 3 750 000 

78 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin 
, umumi masrafları : 100 000' 

Yekûn 7 600 000 

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. Bu sene 
henüz tahakkuk etmiş bir borç olmadığı için eski senelere kıyasen 1 500 liralık tahsisat 
teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 18 500 lira noksanlık vardır. 

4649, 4604, 4911, 6400 ve 5433 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Ödemeler : 
Su işleri kredisi : 
Büyük su işleri için 4649 sayılı Kanunla sarfına mezuniyet verilen 81 milyon lirayı te-
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minen açtırılan kredinin faiz ve itfa tutarlarının Devlet Borçları Bütçesine konulacak 
tahsisattan ödeneceği mezkûr kanunun verdiği yetki cumlesindendir. 1957 yılında kre
dinin faiz ve itfası için 620 bin liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 
176 000 lira noksanlık vardır. 

11 Su işleri kredisinin faizi : 520 000 
12 Su işleri kredisinin itfası :. 100 000 

% • 

Yekûn 620 000 

Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisi : 
4604 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi, Millî Korunma sermayesinden ayrılarak Zi
rai Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 lifalık sermayenin her sene Devlet borçlan 
bütçesine konulacak tahsisatla kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Halen 10 376 000 lira
lık bakiye arz eden kredi için 199 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye na
zaran 90 000 liralık noksanlık vardır. 

99 000 

100 000 

Yekûn 199 000 

Devlet Malzeme Ofisi sermaye kredisi : 
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi millî korunma sermayesinden indirilecek 10 mil
yon liranın her sene bir milyon liradan aşağı olmamak üzere devlet borçlan bütçesi
ne konulacak tahsisatla kapatılmasını âmir bulunmakta idi. Devlet Malzeme Ofisi 
kurulması hakkındaki 6400 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde evvelce Devlet Kâğıt 
ve Basın Genel Müdürlüğüne verilmiş olan sermayenin bu teşekküle devredileceği ya
zılıdır. Bu suretle 4911 sayılı Kanunla temin edilmiş bulunan sermaye kredisinin faiz 
ve itfası için 1 035 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. Kredinin 1957 malî yılı 
iptidasmdaki resülmal bakiyesi 1 889 000 liradır. Geçen seneye nazaran 8 000 liralık 
fazlalık vardır. 

21 Devlet Malzeme Ofisi sermaye kre
disinin faizi : 35 000 

22 Devlet Malzeme Ofisi sermaye kre
disinin itfası : 1 000 000 

Yekûn 1 035 000 

Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi : 
Devlet Üretme Çiftliklerinin sermaye kredisi için Millî Korunma sermayesinden 
9 844 567,01 liranın aynlması ve bu paranın Devlet Borçlan Bütçesine konulacak tah
sisatla itfası 5433 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin B fıkrası ahkâmından bu
lanmaktadır. 8 494 567 liradan ibaret bulunan resülmal bakiyesi için 185 000 liralık 

16 Zirai Donatım Kunımu sermaye kre
disinin faizi : 

' 17 Zirai Donatım Kurumu sermaye kre
disinin itfası : 
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tahsia&t teklif edilmiştir, Geçen seneye nazaran 56 000, lira noksanlık vardır, 
Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye 
kredisinin faizi : 85 000 
Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye 
kredisinin itfası : 100 000 

Yekûn 185 000 

Hükme bağlı borçlar : 
Bu fasıldan yapılacak ödemeler için katı miktarın tâyinine imkân görülememektedir. 
1957 yılı için 2 000 000 liralık tahsisatın kifayet edeeeği tahinin edilmekle o miktar 
tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 863 312 lira fazlalık vardır. 

6684 sayılı Kanun gereğince çıkarılan bonoların itfası : 
Bu tahsisat; 6684 gayılı Kanuna istinaden verilmiş olan Hazine bonolarından 1957 se
nesinde ödenecek olanlar için teklif edilmiştir. 

10 000 000 

11 - Dış borçlar 

2434, 4171, 5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 6336, 5824, 6352, 1375, 2745 ve 3156 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar : 
Birleşik Sosj'alist Sovyet Cumhuriyeti Hükümetinden temin olunan kredinin taksidi : 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetiyle 1.1.1934 tarihinde «akit ve 
17 . V. 1934 tarihli ve 2434 sayılı Kanunla musaddak Anlaşma ile temin olunan 8 mil
yon altın dolarlık kredinin bu sene içinde ödenecek 45 ve 46 ncı taksitleri karşılığı 
olarak 55 bin Mra tahsisat teklif edilmiştir. Kredi faizsiz olduğu için bu para resülmal 
karşılığıdır. 1957 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi ceman 10 392,32 altın do
lardan ibarettir. Kredinin son taksidi 30 . VI. 1959 tarihinde ödenecektir. Geçen sene
ye nazaran 295 494 liralık noksanlık vardır. 
15 milyon isterlinlik İngiliz ve Fransız istikrazı: 
19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 . 1 . 1940 tarihli Anlaşma ge
reğince İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden temin olunan % 3 faizli 15 milyon 
isterlinlik altın istikrazının 1957 yılında ödenecek 35 ve 36 ncı taksitleri karşılığı 
olarak itfa plânına göre 7 862 056 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1957 malî yılı ip
tidasmdaki resülmal bakiyesi 2 856 607, 18/10 isterlindir. Son taksit 31.XII.1959 , 
tarihinde ödenecektir. Tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 
15 milyon isterlinlik İngiliz ve Fran
sız istikrazının faizi: 617 949 
15 milyon isterlinlik İngiliz ve Fran
sız istikrazının itfası: - 7 244 107 

Yekun 7 862 056 

2 milyon isterlinlik İngiliz' istikrazı. -
19 , I , 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 , 1 . 1940 tarihli Anlaşma ge
reğince İngiltere Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 2 milyon isterlinlik kliring 

http://31.XII.1959


— 176 — « 
M, 

deplokaj istikrazının 1957 yılında ödenecek 35 ve 36 ncı taksitleri karşılığı olarak 
itfa plânına göre 1 04& 276 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1957 malî yılı iptidasın-
daki resülmal bakiyesi 380 881, 1/2 isterlindir. Son taksit 31 . XII .1959 tarihin
de ödenecektir. Tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

26 2 milyon sterlinlik İngiliz istikrazının • 
faizi : 82 394 

27 2 milyon sterlinlik ingiliz istikrazının 
itfası : '- 965 882 

Yekûn 1 048 276 

264 750 000 Fransız Franklık Fi ansız istikrazı : 
19 . I . 1942 tarihli 4171 sayılı Kanunla müsaddak 8 . 1 . 1940 tarihli Anlaşma gere
ğince Fransa Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 264 750 000 Fransız Franklık 
kliring deblokaj istikrazının 1957 yılında ödenecek 35 ve 36 ncı taksitleri karşılığı ola
rak itfa plânına göre 141 599 lira tahsisat teklif edilmiştir. 1957 malî yılı iptidasın-
daki resülmal bakiyesi 50 419 111 Franktır. Son taksit 31 . XII . 1959 tarihinde öde
necektir. Tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

31 264 750 000 Fransız Franklık Fran
sız istikrazının faizi : 11 130 

32 564 750 000 Fransız" Franklık Fran
sız istikrazının itfası : 130 469 

Yekûn 141 599 

16 300 000 dolarlık^ Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası kredisi: 
5676 ve 6377 sayılı kanunlarla müsaddak 7 . VII . 1950 ve 26 . II . 1954 tarihli anlaş
malar gereğince Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasmdna' temin olunan % 4;25 ve 
% 4,875 faizli 16 300 000 dolarlık limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1957 yılında 
ödenmesi iktiza eden 12 ve 13 ncü taksitleri karşılığı olarak 3 482 406 lira tahsisat teklif 
edilmiştir^ Kredinin resülmal itfasına 1 . IV . 1956 tarihinde başlanmıştır. Son taksit 
l . X . 1975 tarihinde ödenecektir. Geçen seneye nazaran 3 442 lira noksanlık vardır. 

41 16 300 O00 dolarlık Milletlerarası îmar 
ve Kalkınma Bankası kredisinin faiz 
ve masrafları: 1 942 670 

42 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
îmar ve Kalkmma Bankası kredisinin 
ftfaai: 1 53t 734 ' -

43 16 300 000 dolarlık Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası kredisinin • 
umumi masrafları: 1 

44 Milletlerarası îmar ve Kalkmma Ban
kasının sair kredilerinin faiz. ve mas
rafta*!: • ' 1 ' 

Yektin 3 482 406 
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38 müyon dolarlık Marshall kredisi : 
24. XII . 1948 ve 25. I I I . 1949 tarihli 5282 ve 5359 sayılı kanunlarla musaddak 2. XI . 
1948 ve 4 . I I I . 1949 tarihli anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik Devletleri Ajanı 
sıfatiyle hareket eden Export - împort Bank'dan Avrupa Kalkınma Programı çerçe
vesi dâhilinde (1948 - 1949 devreline ait) temin edilen % 2,5 faizli 38 milyon dolar
lık kredinin bu yıl içerisinde Ödenmesi iktiza eden 10 ve 11 nci faiz ve 3 ve 4 ncü 
itfa taksitleri karşılığı olarak 6 405 944 lira tahsisat teklif edilmiştir. Kesülmal itfa
sına 30. VI. 1956 tarihinde başlanmış olup 31. XII . 1983 tarihinde son verilecektir, 
Tahsisat teklifi geçen seneye nazaran 103 411 lira noksandır. 

51 38 milyon dolarlık Marshall kredisi
nin faizi : 2 563 672 

52 38 milyon dolarlık Marşhal! kredisi
nin itfası :•• 3 842 272 

Yekûn 6 405 944 

36 milyon dolarlık Marshal kredisi : 
12.XII.1951 tarihli ve 5852" sayılı Kanunla musaddaik 27.X.1950 tarhili Anlaşma gere
ğince Amerifka Birleşik Devletleri ajanı sıfatiyle hareket eden Export - împort 
Bank'dan Avrupa Kalkınma programı çerçevesi dâhilinde (1949 - 1950 devresine ait) 
temin olunan % 2,5 faizli 36 milyon dolarlık 'kredinin bu yıl içerisinde Ödenmesi ik
tiza eden 10 ve 11 nci faiz ve 3 ve 4 ncü itfa taksitleri karşılığı olarak 5 072 491 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. Besülmal (itfasına 30.VI.1956 tarihinde başlanmış olup 
31.XII.1983 tarihinde son verilecektir. Geçen seneye nazaran 6 970 lira noksanlık 
vardır. 

56 36 «ıilyon dolarlık Marshall kredi- • — 
sinin faizi : 2 462 693 

57 36 milyon dolarlık Marshall kredi-
•-sinin itfası : 2 609. 798 

Yekûn 5 072 491 

61 11 200 000 dolârlıJk Marshall kredisinin faizi •: 
6352 sayılı Kanunla tasdik edilen Anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri ajanı 
sıfatiyle hareket eden Bxport - împort Bank'dan Avrupa Kalkınma programı çerçeve
si dâhilinde (1951 - 1952 devresine ait) temin olunan % 2,5 faizli 11 200 000 dolar
lık kredinin 2 ve 3 neü faiz taksidini tediye etmek üzere 791 056 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu'kredinin resülmal itfası 30.VI.1960 tarihinden başhyaj;ak ve itfa 
30.VL1987 tarihînde nihayete erecektir. * Geçen seneye nazaran 392 276 lira fazlalıfk 
vardır. 

72 Askerî teslihat krediJeri taksidi : 
6 ve 25 milyon sterlinlik askerî tesKıat kredileri ile Adana mülakatını mütaakıp gön
derilen malzemeden doğan borçlarınızın tesviyesini teminen İngiltere Hükümetiyle 
yapılan 11.11.1954 tarihli Anlasm? gereğince ödenecek 7 500 000 sterlinlik borcun 4 
ncü taksitinin Türk lirası karşıhğı olarak 8 400 000 liralık tahsisat konulmuş olup 
geçen seneye nazaran 588 000 liralık noksanlık Fransa Hükümetine olan borcun itfa edil
miş olmasından ileri gelmiştir 

http://12.XII.1951
http://31.XII.1983
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76 Alacaklı başlangıç kredisinin faizi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan Bir Avrupa Birliği Kurulması hakkındaki Anlaş
manın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı karşılamak üze
re Avrupa Tediye Birliği tarafından ikraz yolu ile memleketimize tanınan ve mukabili 
Türk liraları 1951 Bütçe Kanunu gereğince irat kaydolunan 25 milyon dolarlık pozis
yon - inisiyal kredisinin bu yıl İçerisinde ödenecek faiz karşılığı olarak 2 275 000 lira* 

lık tahsisat teklif edilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 
Kota kredisi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan Bir Avrupa Tediye Birliği Kunümaşı hakkındaki 
Anlaşmanın 11 nci 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 milyon Türk lirası 1952 Bütçe Kanunu 
gereğince irat kaydedilmiştir. Bunun bu yıl içerisindeki faiz ve itfa karşılığı olarak 
2 730 001 liralık tahsisat teklif edilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

81 Kota kredisinin faizi 2 730 000 
82 Kota kredisinin itfası : 1 

Yekûn 2 730 001 

86 Anadolu Demiryolu, Haydarpaşa Limanı ve Mersin, Tarsus - Adana Demiryolu muba
yaa taksitleri ile 1935 ve 1937 Türk borcu tahvillerinin taksitleri : 
1375 - 2745 ve 3156 sayılı kanunlarla tasdik edilen 10-. XII .1928, 1 . V .1935 ve 
25 . XII . 1936 tarihli mukavelelerden mütevelit borç taksitleri mülhak bütçeli bir ida
re olan Devlet Demiryolları İdaresince kendi bütçelerine konulan tahsisatla ödenmek
te idi, Devlet Demiryollarının İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmesi üzerine Devlet 
borcu olan bu borçların Umumi Muvazeneye konulacak tahsisatla ödenmesi gerekti
ğinden, bu borçlar için 1957 yılında yapılacak tediyelerin karşılığı olarak itfa plânlan 
gereğince 9 343 223 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Borçlarm bugünkü bakiyeleri sırasiyle : 

Anadolu Demiryolu 69 537 865 ^ 
Haydarpaşa Limanı 4 917 319 
Mersin - Tarsus - Adana 25 516 
1935 Türk borcu 11 613 858 
1937 » » 1 020 766 

Türk lirası olup Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Limanının son taksitleri 15 . II . . 
2002, Mersin - Tarsus - Adana Demiryolunun son taksiti 15 . V . 1957, 1935 Türk bor
cu taksiti 10 . V . 1975 ve 1937 Türk borcu tahvillerinin son taksitleri 1957 senesinde 
ödenecektir. 
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MAARİF VEKÂLETİ 

Maarif Vekâleti 1957 yılı için zam gören fasıl ve maddeler aşağıda gösterilmiştir. 

Fasıl 201 - Madde 11 :12 — Merkez ve vilâyetler memurları maaşı 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

Madde : 11 2.657 125 2 657 125 — 
Madde : 12 272 322 050 307 909 650 35 587 600 

Yekûn 274 979 175 310 566 775 35 587 600 

Lira 

189 896 600 1957 yılı esas kadro tutarı 
379 000 1957 yılı için tesbit edilen L. Cetveli tutarı 

189 517 600 Yekûn 
32 987 825 2919 ve 4598 sayılı kanunlar icabı olarak konulması gereken 
88 961 350 5 aylık ikramiye tahsisatı 

310 566 775 Yekûn 
- 274 979 175 1956 yılı bütçesindeki tahsisat 

35 587 600 Acık 

Açığın beyanı 
Lira 

2 969 400 6726 sayılı Kanunla meslekî ve teknik öğretim kadrolarında, yapılan değişikliğin 
istilzam ettiği maaş karşılığı için : 

586 800 6728 sayılı Kanunla ilköğretim okulları kadrolarında yapılan değişikliğin istilzam 
ettiği bir yıllık maaş karşılığı için : 

12 599 700 6727 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri kadrolarında yapılan değişikliğin istilzam 
ettiği bir yıllık maaş farkı. 

181 200 6755 sayılı Kanunla kütüphaneler kadrolarında yapılan değişikliğin istilzam ettiği 
bir yıllık maaş farkı. 

28 800 6780 sayılı Kanunla vekâletimize devredilen Anıt - Kabir'e ait maaşlı kadroların bir 
yıllık maaşları karşılığı. 

5 659 425 2919 ve 4598 sayılı kanunlara göre kadrosuz istihdam edilenlerle yerinde 1 ve 2 üst 
dereee terfi edenlerin maaşları. (1956 daki tahsisat 27 328 400 liradır. 1957 yılı için 
bu rakam 32 987 825 liraya baliğ olmaktadır. Aradaki fark 32 987 825-27 328 400 — 
5 659 425 liradır. 

8 505 275 İkramiye karşılığı için. 

30 530 600 Kanuni olup açıktan ilâvesi gereken. 
57 000 L) Cetvelinden serbest bırakılması istenilen kadroların maaş karşılığı için (Vîlâ-
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Açığın beyanı 

Lira 

yetlerdeki okul ve talebe sayısı -arttıkça Maarif Dairesinin de işi o nispette artmakta 
ve kadrosuzluk yüzünden işler aksamaktadır. Bu bakımdan işlerin daha verimli bir 
şekilde yürütülmesi için (L) cetvelinden 35 lira maaşlı 4, 30 lira maaşlı 5, mümeyyiz
lik, 25 lira maaşlı 2 başkâtiplik ve 20 lira maaşlı 10 kâtiplik kadrosu ile Sağır ve 
Dilsiz Okulu 70 lira maaşlı bir müdür kadrosunun (L) cetvelinden serbest bırakıl
ması için bu miktarın ilâvesi teklif edilmiştir.) 

5 000 000 Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin maaşlarında yapılacak intibak dolayısiyle ma
aş farklar! karşılığı için 

35 587 600 Yekûn : 

Fasıl 202 - Madde 11. — Merkez hizmetlileri ücreti 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

427 230 471 345 44 115 

Lira 

4 800 Talim ve terbiye dairesi : 
İşlerin mahiyet ve ehemmiyetine binaen Talim ve Terbiye Dairesindeki yazı işleri
nin daha iyi bir şekilde tedviri için (D) cetveline 400 lira ücretli lisan bilen bir dak
tilo kadrosunun ilâvesi için 4 800 liranın zammı lâzımdır. 

10 200 Güzel sanatlar : 
Ankara'da binası tutulmuş ve bütün hazırlıkları tamamlanmış olan Resim Galerisi
nin faaliyete geçirilmesi için (D) Cetveline, 300 lira ücretli 1 usta, 250 lira ücretli 
1 yönetim memuru, 200 lira ücretli 1 bekçi, 100 lira ücretli 1 hademe kadrosunun ilâ
vesi zaruridir. 

6 000 Sıhhat işleri dairesi : 
Sıhhat dairesinin kurulmasına ait teşkilât kanunu henüz çıkmamış olduğundan, 
geniş ölçüde artmış olan işlerin mevcut hizmetli kadro ile tedvirine imkân görüleme
mektedir. Bu itibarla işlerin aksamadan ve gereği gibi yürütülmesini temin maksa-
diyle (D) Cetveline 250 lira ücretli bir laborant ve 250 lira ücretli 1 şoför kadroları
nın ilâvesi lüzumludur. 

10 500 Levazım müdürlüğü : 
Merkez kadrosunun gün geçtikçe çoğalması hasebiyle buna paralel olarak işler de o 
nispette çoğalmış bulunmaktadır. İşlerin vaktinde görülebilmesi için D Cetveline 4 
aded memur, dağıtıcı ve işçi kadrosunun ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Yekûn 
5 aylık ikramiye karşılığı için. 

31 500 
12 615 

44 115 Yekûn 
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Fasıl 202 - Madde 12 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

12 824 735 İS 846 365 1 021 630 

Lira 

201 650 İlköğretim : 
6728 sayılı Kanunla ilk öğretmen okulları için (D) cetveline ilâvesi kabul edilmiş 
olan hizmetli kadrolarının bir yıllık ücretlerini karşılamak maksadiyle 201 650 li
ranın ilâvesi gerekmektedir. (5 aylık ikramiye de bu miktara dâhildir.) 

4 200 Yüksek öğretim : 
Arazisi geniş olan ve bakımsızlıktan çayır haline gelen C4azi Eğitim Enstitüsü ile 
İstanbul Kandilli Rasathanesi bahçelerinin korunması ve bakımı için Gazi Eğitim 
Enstitüsü (D) cetveline 175 lira ücretli bir bahçıvanlık kadrosu ile Kandilli Ra
sathanesi için 175 lira ücretli 1 bahçıvanlık kadrosunun ilâvesi lüzumludur. 

98 100 Orta öğretim : 
önümüzdeki yıl lise ve ortaokullarda yeniden açılacak sınıf ve şubelerdeki hiz
metliler ihtiyacı ile liseye çevrilecek olan ortaokıülann hademe ihtiyacını kısmen 
karşılamak, kalorifer tesisatı olan okullara bu tesisatı işletebilecek ehliyetli ele
manlar verebilmek, bahçesi geniş olan okullarda ihtiyacı en fazla olan okullara 
birer bahçıvan kadrosu temin etmek, sağlık işlerinin istenilen şekilde yürütülebil
mesi için doktoru* bulunmıyan okullara birer doktorluk kadrosu verebilmek ve yazı 
işleri için kâtiplik kadrosu bulunmıyan okullara ücretli memur kadrosu temin edil
mek üzere (D) cetveline ilâvesi teklif edilen hizmetliler için 98 100 liranın ilâvesi 
gerekmektedir. 

6 000 Güzel Sanatlar : 
/ Ankara Devlet Konservatu varında yeniden yaptırılmış olan kalorifer tesisatının' iş

letilebilmesi için usta kadrosu ile hademe kadrolarının ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 
.144 300 Eski eserler ve müzeler : 

Eski eserler ve müzelerin zaruri ve mübrenı hizmetlerinin görülebilmesi için (D) 
cetveline bâzı kadroların ilâvesi ve kanunla vekâlete devredilen Anıt - Kabir için 
(D) cetveline lüzumlu -teknisiyen, usta, bahçıvan, şoför, daktilo, memur ve hademe 
kadrolarının konulması suretiyle 144 300 liranın ilâvesi lâzımdır. 

7 800 Kütüphaneler : 
Ankara ve İstanbul'daki kütüphanelerin cilt atelyelerinin hizmetli kadrolarının 
genişletilmesine ve hademesi bulunmıyan kütüphanelerimize birer hademe kadrosu
nun verilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan 7 800 lira ilâve edilmiştir. 

7 200 öçel okullar : 
Bâzı imam - hatip okulları ikinci devre sınıflarının açılması, bâzılarında ise sınıf 
ve şube adedinin artmış olması hasebiyle (D) cetveline 150 lira ücretli 1 aded .ısta 
kadrosu ile yazı işlerinde çalı&tırılmalk üzere föO lira ücretli 3 aded daktilo kad
rosunun ilâvesi teklif edilmiştir, 

3 600 Neşriyat : 
Vekâlet^ bağlı matbaadaki işlerin bir hayli artmış olmasından buradaki hizmetli 
kadroları ihtiyaca kâfi gelmerr.ektedir, Bu itibarla Vekâletin baskı işlerinin lâyıkiy-
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— 181 — 

le ve tam, zamanında yapılabilmesi için (D) cetveline 300 lira ücretli bir usta kad
rosunun ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 
Meslekî öğretim : 
Yeni açılan ve açılacak olan okulların hizmetli kadrolarının karşılanabilmesi için 
(D) cetveline bâzı kadroların ilâvesine zaruret görüldüğünden bu miktar ilâve 
edilmiştir, 
ilköğretim : . 
Yetiştirme yurtları sayısı bugüne kadar 44 e çıkmıştır. Bunlar için (D) cetvelin
deki hizmetli kadroları, Yetiştirme yurtlan sayısı 4 iken o nispette konulmuştu. 
Halbuki bugün için de 44 e çıktığına göre 52 hizmetli kadro ile yurt işlerinin ted
virine hiçbir sur/etle imkân yoktur. Gerek yetiştirme yurtlarının ve gerekse iîk öğret-
mjen okullarının muhtacolduğu hizmetli kadrolarını karşılamak maksadiyle (D) cet
veline bâzı kadroların ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. 

Yekûn 
5 aylık ikramiye karşılığı için. 

Yekûn 

Fasıl 203 - Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 210 075 1 256 875 46 800 

33 000 Güzel Sanatlar : 
Devlet Konşervatuvarı Yaylı Sazlar Bölümü Şefi ile Piyanist ve Güzel Sanatlar Aka
demisi yüksek matematik öğretmeninin emekliye ayrılması dolayısiyle bunların ye
rini hemen başka birisiyle doldurmak mümkün olamıyacağı göz önünde tutularak 
bunların emekli olarak (E) cetvelinden alınacak kadrolara istinaden istihdamı lü
zumlu görülmekte olduğundan bu miktarın ilâvesi teklif edilmiştir. 

13 800 Eski Eserler ve Müzeler : 
istanbul Eski Eserleri Koruma Komisyonu için (E) cetvelinden kadro alabilmek 
üzere bu miktarın ilâvejsi lâzımdır. 

46 800 Yekûn 

Fasıl 204 r - Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1956 yılı 1957 yık 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Ldra Lira Lira 

169 200 

143 700 

785 750 
235 880 

1 021 630 

1 763 608 2 317 708 554 100 
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380 100 Meslekî ve teknik öğretim : 
1956 yılında (E) cetveline istinaden icra Vekilleri Heyeti kararına bağlı olarak alın
mış olan kadrolardan bir kısmının kadroları 4, 5, 6 ve 8 aylıktır. Bu uzmanların 1957 
yılında 12 ay olarak istihdamları gerekmektedir. Bu itibarla uzmanların kadro ücret
lerinin yıla iblâğı ile Yakın - Doğu Üniversitesi, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret 
okulları ile İstanbul Teknik Okulu diğer meslek okulları için yeniden getirilecek 12 
aded ecnebi uzmanın ücretlerini karşılamak maksadı ile 380 100 liranın ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 

174 000 Orta öğretim : 
Ecnebi öğretmenler için 1956 yılında İcra Vekilleri Heyetinden alman kararnameye 
bağlı kadrolardan 6 aylık olan ecnebi öğretmen kadrolarının yıla çıkarılması için bu 
tahsisatın ilâvesi gerekmektedir. 

554 100 Yekûn 

Fasıl 206 - Madde 12 — Vilâ;yetler memurları çocuk zammı 

1956 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

6 250 000 6 850 000 600 000 

Tesbit edilen çocuk sayısı 56 540 dır. Her bir çocuğa 4598 sayılı Kanun mucibince ayda 10 lira 
verildiğine göre : 56 540 X 10 = 565 400 X 12 = 6 784 800 lira : 1956 yılı bütçesinde 6 250 000 lira 
vardır. 6 784 800 — 6 250 000 = 534 800 lira açıktır. Bundan sonraki doğumlar da göz önünde bulun
durularak bu maddeye 600 000 ilra ilâve edilmiştir. 

Fasıl 206 - Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

1956 yılı 
tahsisatı 

lira 

1957 yılı 
teklifi. 
Lira 

Fazlası 
Lira 

1 332 000 1 582 000 250 000 

Bu maddeye konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Tahsisat harici sarfiyata meydan 
verilmemek üzere bu maddeye 1957 yılında vukubulacak doğum yardımlarını karşılamak için 
250 000 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl 206 - Madde 40 — Yakacak zammı 

1956 yılı 
tahsisatı 

lira 

1057 yıh 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

250 000 350 000 100 000 
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1955 yılında yakacak zammından bilfiil vukubulan sarfiyat 249 476 liradır. Bu duruma go-

rt yakacak zammına tâbi bölgelerdeki öğretmen sayısının 1956 ve 1957 yıllarında daha 
da artacağı göz önünde bulundurularak bu maddeye 1957 yılı için 100 000 lira fazlası ile 350 000 
lira konulmuştur. 

Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere-
' ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

1956 yık 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

11 401 110 12 726 460 1 325 350 

Maaş ve ücretlerin % 5,5 hesabiyle emekli kesenekleri karşılığı olarak bu fasla 1 325 350 lira ilâve 
edilmiştir. 

Fasıl 211 — 3656 sayılı Kanunun 22 nei maddesi gereğince saati mesai haricinde çalıştırılacaklara 
verilecek ücretleri 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı - teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

-34 500 58 900 . 24 400 

Lira 

8 400 Yüksek öğretim : 
5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden binaların Vekâletimize tahsis edilmiş 
bulunanlarından halen 14 ü mahallin çeşitli kültür hizmetlerinde halkın ihtiyaç ve 
temayülüne göre muhtelif kursların açılması, halk dershanelerinin tesisi, terbiyevi 
müsamelelerin tertibi, öğretici filimlerin gösterilmesi, millî ve mahallî törenlerin 
yapılması, sergi ve kütüphanelerin açılması gibi birer halk,eğitimi merkezi olarak 
kullanılmaktadır. Tanzim olunan bu faaliyetleri tedvir ile vazifeli bulunan halk 
eğitimi merkezi müdürlerinin normal mesai saatleri çerçevesi içinde bu işleri gere
ği gibi ifa edebilmeleri mümkün olmadığından bahsolunanlarm mesai saatleri dışında 
dahi bu gibi işleri tam bir arzu ile organize ederek tatbikat sahasında verimli netice
lere ulaştırmaları tabiî ve zaruri bulunmaktadır^ Memleket için temin edeceği üs
tün ve büyük faydaları aşikâr olan bu işlerden program ve organizasyona ve mer
kezî idare işlerine, gündüz kurslarına taallûk eden kısımlarının normal mesai saat
leri içinde yapılması mümkün ise de, gece kursları, müsamereler, kütüphane faa
liyetleri ile geceleri ve tatil günlerinde yapılması gereken tören ve toplantıların 
tertibi gibi büyük bir emek sarfına ve dolayısiyle yorgunluğa sebebolan işlerin 
mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalarla ancak başarılabileceği aşikârdır. Bu 
işlerin istirahat zamanlarını da feda etmek suretiyle başarmaya çalışan ve mahal
len yapılan incelemelerin bu hususta Vekâletimize müspet ve verimli neticeler is
tihsal olunduğu kanaatini veren halk eğitimi merkezi üyelerine bu suretle sebk tede-
cefk fazla mesailerini karşılamak üzere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki 
yazılı esaslara göre ayda 50 şer lira ücret verilmesi uygun ve lüzumlu görülmekte
dir. Bu itibarla halen faaliyet gösteren 14 halk eğitimi merkezi müdürü için 8 400 
liranın konulması zaruri görülmektedir. 
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Lira ' 

16 000 Neşriyat müdürlüğü ; 
15 yüdanberi çalışıp Doğu ve Batının en seçme eserlerinin sayısının 880 
cilde kadar yükselterek Türk kültürüne hizmette bulunan ve bu eserlerin ya
yınlanmasında hizmetli emekleri geçmiş bulunan ve her tarafta aralıksız toplana
rak tetkikçüerih verdiği raporla birlikte eserleri birer birer bizzat inceliyen ter
cüme komisyonu mesaisini her yıl Kasım ayının başından Haziran sonuna ka
dar devam ettirmektedir. îlk kuruluş tarihi olan 1940 yılından bu ana kadar 
her birisi memleketimizin birer ilim otoritesi olan bu tercüme bürosunda çalışan 
bu arkadaşlara şimdiye kadar emekleri karşılığı olarak maddi hiçbir yardım im
kânı bulunamamaktadır. Bu kere vekâletimiz bu hususu göz önünde tutarak 25 
kişilik kadrosu bulunan tercüme bürosu umumi heyeti üyelerine saati mesai ha
ricinde çalışacakları günler için 20 liralık bir ücret verilmesi derpiş edilmiş ve 
bu maksatla bu maddeye 16 000 liranın ilâvesi gerekmektedir. 

24 400 Yekûn 

Fasıl 217 - Madde 10. — 789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatı ile 
başöğretmenler ücretleri 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı - teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 603 690 6 196 690 593 000 

480 500 6726 ve 6728 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolann açığı olarak bu miktarın ilâ
vesi lâzımdır, (olağanüstü zam da dâhildir.) 

112 500 Yeniden açılacak ve açılmış olan ilkokullar için birer başöğretmenlik kadrosu ve
rilebilmek üzere (L) cetvelinden 750 aded 10 lira ücretli başöğretmenlik kadrosu
nun serbest bırakılması için : (olağanüstü zam da dâhilidir.) 750 X 10 = 7 500 X 
12 = 90 000 lira % 25 hesabiyle olağanüstü zammı da 22 500 lira tuttuğuna göre 
90 000 + 22 500 = 112 500 lira. 

593 000 Yekûn 

Fasıl 217 - Madde 30. — Mesleki ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, eksersiz ve şeflik 
ücretleri "~" 

1956 yılı 1057 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

3 ooo ood 7 ooo ooo 4 ooo ooo 

8007 sayılı Kanunda Öğretmenlere verilmekte olan ilâve derslerine ait ücretlerde yeni kanunla 
yapılan tadilât nazarı itibara alınarak yeni esaslara göre öğretmenlerin ders ücretleri hesabedile-
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rek 1957 yılı için bu maddeye 4 000 000 lira fazlasiyle 7 000 000 liranın konulması zaruri goVtÜ-
müştür. 

Fasıl 217 - Madde 40 — Ders ücretleri 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira lira 

2 700 000 6 400 000 3 700 000 

Orta ve liselerde öğretmenlere okuttukları ilâve dem ücretlerine dair 2517 sayılı Kanunda ya
pılan tadilât dolayısiyle verilecek ders ücretleri yeni esasa göre hesabedilerek 1957 yılı için bu 
maddeye 3 700 000 liranın zammı zaruri görülmüştür. 

Fasıl 301 - Madde 40 — öteberi masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası % 

Lira Lira Lira 

19 000 24 000 5 000 

(öteberi) maddesinde mevcut ödenekle çeşitli* ihtiyaçlarımızın teminine çalışılmaktadır. Ancak, 
1957 yılı vekâletimiz memurları için içme suyu temini düşünülmektedir. Vekâletimizin bu gideri 
Maliye Vekâletiyle kıyaslanmış ve Maliye Vekâleti Levazım Müdürlüğü ile günlük su sarfiyatı 
görüşülmüştür. Neticede yaz% günlerinde ortalama olarak günde 40, kış günlerinde ise 20 liralık 
içme suyu sarf edileceği öğrenilmiştir. Vekâletimizin içme suyu sarfiyatı da buna yakın olacak
tır. Şu duruma 'göre ortalama olarak 30 liradan yıllık içme suyu için 10 950 liraya ihtiyaç var
dır. 1957 malî yılı bütçesine 5 000 lira ilâvesiyle ödeneğin 24 000 liraya çıkarılması lâzımdır. 

Fasıl 301 — Madde 50 — Aydınlatma 

1956 yılı 1057 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

15 000 20 0O0 5 000 

(Aydınlatma) maddesine konulan 15 000 liralık ödenek ihtiyacımıza kâfi gelmemektedir. Bu mik
tar ödenek merkez ve istasyonlardaki binada sarf edilen elektrik cereyanı bedelinin ancak üçte iki
sini karşılamaktadır. Anahtarlar, lâmbalar, pil ve kordon gibi lüzumlu malzeme ve yeni tesislerde 
bu bölümden karşılanmaktadır. Mevcut ödenek ise bu katî ve lüzumlu sarfiyata yetmemektedir. 1957 
malî yılı bütçesinde ödeneğin 5 000 lira ilâvesiyle 20 000 liraya çıkarılmasına lüzum vardır. 

Fasıl 301 - Madde 60 — İsıtma 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

10.000 16 750 6 750 
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(Isıtma) maddesine 1956 yılında konulan 10 000 liralık ödenek 1957 malî yılı için de kâfi değil

dir. Çünkü, 1955 yılında linyit kömürünün tonu 39 liradan 59 liraya yükselmiş, mevcut ödenekle 
kontenjanımızın ancak % 60 ı alınabilmiştir. > * 

Bu yüzden kömürümüz Mart başında bitmiş, bedeli 1956 yılı ödeneğinden karşılanmak üzere 
4 000 liralık kömür alınmış ve yakılmıştır. Odun fiyatı da binde 2,5 nispetinde artmıştır. Halen 
1956 - 1957 senesi ısıtma ihtiyacımızı karşılıyacak kadar ödeneğimiz yoktur. 

Fasıl 302 - Madde 10 — Kırtasiye 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

11 700 18 0Ö0 6 300 

Bu maddeye konulan tahsisat ihtiyaca hiçbir suretle kâfi gelmemektedir. Kırtasiye fiyatları
nın ayarlanması, vilâyet adedinin 63 ten 66 ya çıkarılması, öğretmen, öğrenci ve okul sayısının 
geçmiş yıllara nazaran kıyaslanamıyacak derecede artması dolayısiyle kırtasi muamelât da buna mu
vazi olarak çoğalm-ştır. ihtiyacın normal olarak karşılanması için vasati olarak her vilâyete 
275 şer lira hesabiyle maddeye 18 000 liranın konulması lüzumlu ve zaruri görülmüştür. 

Fasıl 302 - Madde 60 — Isıtma 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

30 000 37 500 7 500 

öğretmen, öğrenci ve okul adedinin artmasına muvazi olarak büro işleri de artmış, evvelce 
2 oda ile idare edilen maarif taşra teşkilâtı bu senelerde en az 3, 4 ve 5 odada çalışmak mecburiye
ti karşısında kalmışlardır. Oda adedi arttıkça tabiatiyle de soba adedi de artmış bulunmaktadır. 
Bunlara inzımamen odun ve kömür fiyatlarının da ayarlanması hesaba katılınca 30 000 liralık 
ısıtma tahsisatı kâfi gelmiyecektir. Bu itibarla 30 000 liralık tahsisatın 37 500 liraya çıkarılma
sına zaruret vardır. 

Fasıl 304 - Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

271 000 300 000 29 000 

(iller PTT) maddesine konulan 271 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Çünkü 
geçen seneler okullarda geçmiş yıllardan kalmış pullar vardır. Vekâletimizce bunların miktar
ları dikkate alınarak ödenek dağıtılmakta, okul idareleri de bu pullan sarf ederek verilen mik
tar ölenekle idare etmekte idi. Şimdi bu pullar tamamen bitmiş oldukları PTT gideri sırf ve
kâletimizden gönderilen ödenekle sağlanmaya başlanmış bulunmaktadır. Bu yüzden okullara gön
derilen ödenek iki misline çıkmış, yılın 5 nci ayında olduğumuz halde ödenek bitmiştir. 

Her yıl orta ve teknik öğretime bağlı okullar açılmakta, bunların PTT ihtiyacı da esasen 
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kâfi gelmiyen -ödeneğimizle sağlanmamaktadır. Bu durum karşısında eski okulların ödeneği kı
sılmakta, bu hal ise birçok şikâyet ve aksaklıklara sebebolmaktadır. 

1955 yılında mektup ve telgraf ücretleri artmıştır. Buna paralel olarak ödeneğin de artırıl
ması lâzımdır. 

Yukarda arz edilen sebeplerle 1957 PTT ödeneğinin 29 000 lira ilâvesiyle 300 000 liraya 
çıkarılmasına kesin olarak lüzum ve zaruret vardır. ' 

Fasıl 304 - Madde 21 — Merkez telefon masrafları 

1956 yılı 1957 yılı • * 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i r a Lira Lira 

50 000 100 000 50 000 

Bu maddeye konulan 50 000 liralık ödenek ihtiyaca kâfi değildir. Bugünkü tahakkuklara 
göre vekâlet dairelerinin aylık telefon gideri ortalama olarak 8 000 liradır. Ayrıca telefonların 
nakil masraflan, nakil esnasında lüzumlu malzemenin temini, bozulanların onarımı, yeniden 
telefon almak ve tesis yapmak da bu bölüme girmekte olduğundan mevcut ödenek altı ay 
içinde bitmektedir. Telefon Müdürlüğünün faturaları zamanında ödenememekte bu hal ise Mü
nakalât Vekâleti ile vekâletimiz arasında birçok yazışmalara meydan vermekte, ödeneksizlikten 
tediye yapılamamaktadır. Basan da karşılıksız borca kalmaktadır. 

1955 yılında telefon ücretleri artmıştır. Bu bakımdan da ödeneğimizin artırılmasına lüzum var
dır. Çünkü, mevcut ödenek sarfiyatı karşılamamakta, Yüksek Başvekâletin 20.XI.1954 tarih ve 921 
sayılı yazılarında telefon borçlarının zamanında ödenmesi emredilmektedir. 1955 yılı Vekâletimizin 
10 aylık telefon gideri 80 000 liradır. Halbuki ödenek, sarfiyatın üçte ikisi durumundadır. , 

Her yıl gelişen ve genişliyen Vekâlet teşkilâtına paralel olarak da telefon gideri artmaktadır. 
Binaenaleyh giderin hakiki tutarı göz önünde tutulara'k Yüksek Başvekâletin emirleri gereğince 
tahakkuk ve tediyelerin zamanında yapılması, karşılıksız borca bırakılmaması için 1957 yılı merkez 
telefon ödeneğinin 100 000 liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl 304 - Madde 22 — Vilâyetler telefon masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

20 000 50 000 30.000 

Bu maddedeki ödenek hiçbir yıl ihtiyaca kâfi gelmemiştir.. PTT Umum Müdürlüğünden hattâ 
Münakalât Vekâletinden aldığımız birçok yazılarda mükâleme ücreti ödenemediği takdirde vilâyet 
maarif müdürlerinin telefonlarının kesileceği bildirilmiştir. Halbuki son yıllarda her vilâyete hat
tâ kazalara dahi şehirlerarası telefon bağlanmış olduğundan mühim anlarda bu medeni vasıtadan 
âzami şekilde istifade edilebilmesi için bu tahsisatın 50 bin liraya çıkarılmasına zaruret vardır. 

http://20.XI.1954
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Fasıl 308 - Madde 12 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 

1956 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

200 000 350 000 150 000 

Vekâletimiz mensubu öğretmen, memur sayısı halihazır yetmiş bin küsur olduğu ve yıldan yıla da 
bu sayının hayli artacağı göz önüne alınacak olursa verilen 200 000 liralık tahsisattan memur başına 
ortalama 28 lira düşmekte, bu ise hastane masraflarının bir hayli artması ve 6 245 sayılı Harcırah 
Kanununun 18 nci maddesi hükümleri gereğince tedavi görecek memurlara ayrıca yevmiye verilme
sini derpiş etmiş olması dolayısiyle 28 küsur lira gibi cüzi bir para ile hasta memur ve öğretmenlerin 
tedavilerinin yaptırılmasına imkân görülememektedir. 

Muhtelif yıllarda istanbul «ve Ankara hastanelerinde tedavi gören maarif mensuplarının hastane 
ücretleri ödenemediğinden memurlarımız bu hastanelerce kabul edilmemekte, kabul edilse bile türlü 
müşkülâtlar çıkarılmaktadır. Bu hal ise Vekâletimizin prestijini sarsmaktadır. 

Kaplıca masraflarının yüksek olması dolayısiyle bir kısım öğretmenlerimizin tedavileri mevsiminde 
yaptırılamamakta, veremli hastalarımızın sanatoryum ücretleri zamanında ödenemediğinden tedavileri 
yarım kalmaktadır. Bu gibi haller ise tedrisatı aksatmakta ve vatan çocuklarının yetiştirilmelerini 
geciktirmektedir. 

Yukardan beri arz edilen mücbir sebepler dolayısiyle öğretmen ve memurlarımızın tedavilerinin 
zamanında yapılmasını ve tam randımanla çalışmalarını temin maksadiyle sağlıklarivle ilgili olan bu 
maddeye 150 000 lira fazlasiyle 350 000 liraya çıkarılmasına katî lüzum ve zaruret vardır. 

Fasıl 310 - Madde-91 — Daimî vazife harcırahı 

1956 yılı 
tahsisatı 

Lîra 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

28 500 100 000 71 500 

6389 sayılı Kanunla ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişliği 7 ye, kâtip adedi 9 a çıkarıl
mıştır. Halen yürürlükte bulunan Harcırah Kanunu hükümlerine göre zatî ve aile harcırahları 
miktarları fazlalaşmıştır. Müdürler Komisyonunun prensip kararma göre üç yıllarını tamamlıya-
rak 1957 yılı içinde ecnebi memleketlerden memleketimize dönecek ve bu memleketlere gönderile
cek olan müfettiş ve kâtiplerin zatî ve aile harcırahlarının karşılanabilmesi için aşağıda müfredatı 
yazılı tahsisatın kabulünde mutlak zaruret vardır. 

Avrupa'dan gelecek 4 müfettişin harcırahı 5 000 X 4 = 20 000 
Avrupa'ya gidecek 4 müfettişin harcırahı 
Avrupa'dan gelecek 5 kâtibin harcırahı 
Avrupa'ya gidecek 5 kâtibin (harcırahı 
Amerika'dan gelecek 2 kâtibin harcırahı 
Amerika'ya gidecek 2 kâtibin harcırahı 

5 000 
4 000 
4 000 
5 000 
5 000 

X 
X 
X 
X 
X 

4 = 
5 = 
5 = 
2 = 
2 = 

20 000 
20 000 
20 000' 
10 000 
10 000 

Toplam : 100 000 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 000 10 000 5 000 
1 n , ; ı •,' '• • - s •• ... ,' s " » • • • 

Ziyafet ve ağırlama masrafları, bilet, buket ve çelenk üeretleri, misafirlere ikram edilecek her ne
vi yiyecek ve içecek bedellerinin 1956 yılı bütçesine konulan 5 000 lira ile karşılamak mümkün ola
mamaktadır. Bu itibarla zaruri olan masrafları kısmen olsun karşılıyabilmek maksadiyle bu fasla 5 000 
liranın ilâvesi lüzum görülmüştür. 

Fasıl 408 — 5805 sayılı Kanun gereğince Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek huzur hak
ları ve harcırahları 

1956 yılı 1057 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i ra Lira Lira 

20 000 30 000 10 000 

5805 sayılı Kanun gereğince gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtları Yüksek Kurulu, Türkiye'nin 
her tarafına şâmil olmak üzere âbideleri tetkik etmek ve kendisine intikal eden eserleri inceliyerek 
bir karara bağlamakla mükelleftir. Bu sebeple her meseleyi yerinde incelemeye heyet ve teknik ko
misyon halinde gidilmek ve yurdun muhtelif yerlerinde toplantılar yapılarak gerekli kararlar alın
maktadır. Bu itibarla toplantılara iştirak edenlere kanunen verilmesi gereken huzur haklariyle yolluk
larım 20 000 liralık tahsisatla karşılanmasına hiçbir suretle imkân görülememekte ve bu yüzden 
Anıtlar Yüksek Kurulundan beklenilen randıman alınamamaktadır. Bu sebepel Yüksek Anıtlar Ku
ruluna katılacak olanlara, kanunen bahşedilen huzur haklarının ve tahakkuk edecek yolluklarının 
verilebilmesi için bu fasla 10 000 liranın ilâvesi gerekmektedir. 

Fasıl 415 - Madde 40 — Anıt - Kabir umumi masrafları 

1956 yılı 1Ö57 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i r a Lira Lira 

300 000 300 000 

6780 sayılı Kanunla idaresi vekâletimize devredilmiş olan Anıt - Kabir hizmetlerinin görülebilme
si için aşağıdaki listede müfredatı gösterilen tahsisatın yeniden açılacak 40 ncı maddeĵ e konulması 
zaruri görülmüştür. 
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Lira 

20 000 
200 000 
30 000 
25 000 
20 000 
5 000 

Teshin giderleri 
Park masrafları 
Elektrik masrafları 
Su ve tesisat masrafları 
Mefruşat ve demirbaş masrafları 
Telefon, tesisat ve konuşma masrafları 

300 000 Yekûn 

Fasıl 418 - Madde 10 — Lise ve orta okulların umumi masrafları 
1956 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 800 000 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

1 900 000 

Fazlası 
Lira 

100 000 

Lise ve orta okullarımızın yakacak, aydınlık, su, temizlik, malzemesi, kırtasiye, beden eğitimi 
hareket ve müsabakaları, ilâç, benzin, hayvan yemi ile çeşitli idare giderleri bu bölümün 10 ncu 
maddesindeki ödenekle karşılanmaktadır. 1956 yılı bütçesiyle bu tertipten alınan 1 800 000 lira
lık ödenekle mevcut 541 okulun yukarda gösterilen ihtiyaçlarının asgari bir şekilde sağlanmasına 
çalışılmaktadır Okul sayısı yıldan yıla arttığı gibi, öğrenci miktarında da bir tezayüt kaydedil
mekte ve mevcut okullarımızın şube sayıları da fazlalaşmaktadır. 1956 teklif bütçesinde 1955 -
1956 öğretim yılı başında açıldığı bildirilen Adıyaman, Adapazarı, Sinob, Muş, Tekirdağ, Gümü-
şane liselerine ilâveten Ankara Bahçelievler semtinde yeniden bir lise açılmış, İskenderun, İstan
bul Fıstıkağacı orta okullarına lise sınıfları iki ve edilmiş, ödemiş özel Lisesi resmî liseler arasına 
alınmış ve dolayısiyle bu tertipten yapılan masraflar da çoğalmıştır. Okullarımızdan aldığımız 
bütçe teklif cetvellerine göre asgari ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak üzere bu bölüm ve 
maddeden 

Yakacak için 
Aydınlık 
Temizlik malzemesi için 
Su 
tdare giderleri 

i 110 032 
200 832 , 
169 523 
289 856 
309 492 lira olmak üzere 

Ceman 1 999 735 lira istenilmektedir. 

1956 - 1957 öğretim yılı başında açılacak lise ve ortaokulların ihtiyaçları da dikkate alındığı 
takdirde bu bölüm ve maddeye 2 000 000 liralık bir tahsisatın konulmasına da katî bir zaruret 
varsa da, bütçe durumu göz önünde bulundurularak bu maddeye ancak 100 000 lira fazlasiyle 
1 900 000 liranın konulması teklif edilmiştir. 

Fasıl 418 - Madde 20 — îmam - hatip okulları umum masrafları 
1956 yılı 1957 yılı 

ö tahsisatı teklifi Fazlası 
Lira Lira Lira 

81 000 170 000 89 000 



— 1» — 
Geçen seneye nazaran vâki 89 000 lira artış bir evvelki yıla ait ölçü esas tutularak sınıf ve 

öğrenci artışı ve ikinci devre sınıflarının açılışı ile ilgili kömür, odun, aydınlatma, su, temizik, 
beden eğitimi ilâç, çeşitli gider, lâboratuvar ve kitaplık kısımlanna yapılan ilâvelerden meyda-
.na gelmektedir. 

Bu itibarla 16 imam - hatip okulu için genel gider tertibinden 89 000 liralık ödeneğin ilâvesine 
ihtiyaç vardır. 

Geçen yıla nazaran 89 000 lira ilâvesiyle 170 000 liraya çıkarılan ödeneğin sarf edileceği yer
ler aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

20 000 
6 000 
4 500 
5 750 
3 300 
l 000 
4 500 
3 500 

550 
9 800 

20 200 
6 400 
4 500 

80 000 

170 000 

16 okulun kömür ihtiyacı (250 ton) (80) liradan 
Odun 
Aydınlatma 
Su 
Temizlik malzemesi 
Telefon konuşması 
Kırtasiye 
Beden eğitimi ve spor müsabakaları 
îlâç 
Çeşitli masraf 
Lâboratuvar 
Meslek kitapları ve yardımcı kitaplar 
Basılı kâğıt ve defter 
Tesisat karşılığı 

Yekûn 

Fasıl 419 - Madde 10 — Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticar 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi - Fazlası 

Lira Lira Lira 

2 217 660 2 314 925 197 265 

1956 yılında Ankara'da açılan Akşam Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun ikinci sınıfı teşekkül 
etmiştir. Kız Teknik öğretmen Okulu için yaptırılan binanın inşaatı bitmiştir. 

Gerek bunlar için, gerekse İstanbul Teknik Okulunda yapılmakta olan Makina Lâboratuvarı 
için tahsisat ve sair masraflarını karşılamak maksadiyle bu maddeye 306 770 lira ilâve edilmiştir. 

Bu okullar için 1957 yılında yapılacak masraflar aşağıda ilişik listede gösterilmiştir. 



419 — 10. Fasla ait müfredat Üstesi 

Hizrnetin mahiyeti 

Yiyecek (Yatılı) 
Yiyecek (Yarım, yatılı) 
Giyecek 
Temizleme 
İlâç 
Aydınlatma, makine yağı, muharrik kuvvet, mazot, 
yem bedeli 
Mahrukat 
Su 
İlân 
İdare kırtasiyesi 
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 ve atelye levazımı 
Tesisat ve mefruşat 
Onarma 
Matbu evrak ve defter 
Spor işleri 
Bastırılacak kitap 
Ankara Akşam Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mas
rafları 

öğrenci 
sayısı 

660 
300 
660 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
—• 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
—-
—• 

— 
— 

1956 
İaşe 

Lira K. 

1 60 
— 75 
250 — 

—. — 

—, — 

—, — 
_ 

__ —-
_. —, 
—. _ 

—. — 
—, — 

—, — 

yılı 

Gün 

300 
220 
— 
—• 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
—' 
— 

—. 
—• 

Tutarı 
Lira 

316 800 
49 550 
165 000 
34 630 
6 600 
78 000 
84 855 
45 780 
5 100 
5 900 
56 000 
24 300 
131 000 
294 500-
65 700 
7 400 
1 000 

— 
17 500 
6 000 

301 000 
287 095 
55 500 

6 000 
22 500 
50 000 

öğrenci 
sayısı 

660 
300 
660 
—• 
—• 
— 
— 
—-
—. 
— 
—-
—-. 
— 
— 
-— 
; 

• ' 

— 

— 
— 

1 

—, 
— 

İaşe 
Lira 

1 
— 
250 

— • 

—-
—-
—• 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
_JL_ 

• 

. 
— 

. 

. • 

_ 

80 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

Yekûn 2 117 660 



— 193 — 
Fasıl 419 - Madde 20. — Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

6 925 354 7 925 354 1 000 000 

1956 yılında açılan ve şube sayıları artırılan okullarda öğrenci sayısı 80 000 i geçmiştir. Meslekî 
ve teknik öğretmen okullanna her yıl biraz daha rağbet artmaktadır. Bu yıl öğrenci sayısının 
100 000 i geçeceği anlaşılmaktadır. Artan öğrenci sayısı dolayısiyle çift öğretini yapılmıyan okul
lar da çift öğretim yapmak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Geçen yıl açılan Ankara Ticaret öğretmen Okulu ile 1957 - 1958 ders yılında açılacak olan istan
bul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulunun masraflarını karşılamak maksadiyle bu maddeye 1 000 000 
liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. Bu maddeden yapılan masrafları gösterir liste aşağıdadır. 



Hizmetin mahiyeti: 

Yiyecek (Yatılı) 
Yiyecek (Yarım yatılı) 
Giyecek (Yatılılar) 
Giyecek (Yarım yatılılar) 
Temizlik malzemesi 
İlâç 
Mahrukat ye sınai kömür 
Tenvirat, muharrik kuvvet, mazot, makina ya
ğı, benzin, yem bedeli 
Su 
İlân 
İdare kırtasiye 
Müteferrika 
Talebe kitap ve kırtasiyesi . 
Okul kütüphanesine alınacak kitap ve mecmua 
Lâboratuvar 
Temrin . * 
Telefon 
Kira 
Talebe hamamı 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 

Tutarı 
Lira 

722 250 
888 800 
321 000 
200 000 
90 000 
40 000 
709 187 

517 0Ö0 
117 000 
14 840 
53 500 
175 500 
20 000 
71 000 
113 000 

1 500 000 
42 912 
160 895 
11 270 
7 000 
5 000 

500 000 
300 000 
200 000 
35 000 
75 000 
46 000 

öğrenci 
sayısı Lira 

1 605 1 
8 500 ' — 

__ __ 
— • _ _ 

— — 
— — 
__ — 

__ — 
__ — 
__ — 
_ __ 
— — 
!— — 
— __ 
_ — 
— — 
___ ' — 
— ___ 
.__ — 
— - — 
— — 
— — 
— „ 

_ _ 
'.__ __ 
__ __ 

K. 

50 
50 
— 
— 
— 
— 
— 

_ 
__ 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 



Adaııa'da bu yıl açılacak yeni mensucat şubesi 
ile bu yıl faaliyete geçirilecek Motor Sanat Ens
titüsü ve bu ders yılında .açılacak 10 aîtşam kız 
sanat okulu tesisatı için * 
Meslekî ve teknik öğretime bağlı 288 okula sa-
tınalınacak makina ve avadanlık 

Yekûn 6 925 354 



Pasıl 420 - Madde 10 — îlk öğretmen okulları umumi masrafları 

19Ö6 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
l i ra 

16 440 932 17 362 497 921 565 

İlköğretmen okullarının 1957 yılında yapacakları masrafları gösterir liste aşağıdadı 

Hizmetlerin mahiyeti: 

Yiyecek 
Yiyecek (Personel için) 
Giyecek 
Tenvir ve teshin 
Kitap, defter, resim-iş, basılı 
evrak ve levazıın 
öteberi masrafları (38 okul 
için) 
Revir, ilâç. 
Öğrenci yollukları 
Spor işleri (38 okul için) 
Askerlik ders ücreti 
Dergi ve yayım 
Temrin ve tatbikat 
İstimlâk ve satmalma 
Tesis eşyası 
Su ve elektrik tesisatı 
Yeni inşaat ve onarımı 

1956 yılı 1957 y 

16 496 

Öğrenci 
sayısı 

16'496 
1 320 

16 496 
16 496 

İaşe 
Lira K. 

1 50 
1 50 

150 — 
— 16 

Gün 

320 
300 

— • 

365 

Tutarı 
Lira 

7 918 080 
594 000 

2 474 400 
963 366 

öğrenci v 

sayısı 

16 496 
1 550 

16 496 
16 496 

Iaş€ 
Lira 

1 
1 

200 
— 

K. 

50 
50 
— 
16 

Gün 

320 
300 
— 

365 

Tu 
L 

7 9 
6 

3 2 
9 

40 659 840 16 496 40 — 6 

— 
16 496 
16 496 

— 
— 
-— 
— 
— 
— 
— 
—. 

-—• — 
16 — 
10 — 
— — 
— — 
— — 
.—. — 
— __ 
— — 
— — 
— — 

— 152 000 
— 263 936 
— 164 940 
— 38 000 

' — 30 000 
— 30 000 
— 216 735 
— 365 000 
— 505 000 
— 150 000 
— 1 920 615 

(42 okul için) — 
• 16 496 16 — 
16 496 10 — 

,(42 okul için) — 
— —- — 
— — — 
_— — — , 
— — — 
— _ — 
— — — 
— — — 

— 1 
— 2 
— 1 
— 
~ 
— . 
— 2 
— 1 
— 6 
— 1 
— 1 9 

Yekûn 16 440 932 17 3 



Fasıl 420 - Madde 40 — Yatılı ilkokullar umumi masrafları 

1956 yık 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i r a l i r a Lira 

932 880 1 393 270 460 390 

Yurdumuzun mahrumiyet mıntakalariyle dağınık köy gruplarından müteşekkil olup her birini 
bugün için okul ve Öğretmen verilmiyecek durumda olan bölgelerde bugüne kadar altı yatılı ilkokul 
açılmıştır. Halen bu okullarda 700 öğrenci okumaktadır. 1957 yılı bütçesiyle bu okul sayısının sekize 
iblâğı ve talebe sayısının da 1 100 e çıkarılması tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yurdumuzun doğu 
ileriyle dağınık köyler grubpundan müteşekkil bölgelerde ilköğrettimin gerçekleşmesi için bu okulla
rın sayısının artırılmasına zaruret vardır. 

Bu itibarla 1956 yılı kadrosuna 1957 yılı için ilâve edilen 400 talebenin yiyecek, giyecek, yaka
cak, kitap ve ilâç masraflariyle sair müteferrik masrafları hesabedilerek ona göre tesbit edilmiştir. 

Yalnız bu arada 1956 yılı için 16 kuruş üzerinden hesabedilen yakıt, aydınlatma parası 18 kuruşa 
çıkarılması zaruri görülmektedir. 

Yatılı ilkokullarda: 

a) Adıyaman'da açılması için hazırlığa girişilmiş olan yatılı ilkokulun inşasına sarf edilmek 
üzere 250 000, tesis eşyası için de 10 000 liralık ödenek. 

b) Adana vilâyeti Mustafabeyli köyünde 1956 - 1957 ders yılı faaliyete geçirilecek olan yatılı 
ilkokulun tevsii ve onarımı için 25 000, tesis eşyası için de 10 000 liralık ödenek. 

c) Kocaeli'nin Akmeşe nahiyesinde 1956 - 1957 ders yılında faaliyete geçirilecek olan yatılı 
ilkokulun tadil ve onarım işinin ikmali için 50 000, tesis eşyası için de 10 000 liralık ödenek. 

d) Ahlat - îskale ve Çermik'te projesine göre yaptırılmakta olan yatakhane ve revir paviyonu-
nıın ikmali için 205 000 liralık ödenek konulmasına zaruret vardır. 



Yatûı okullar umumi masrafları 

Hizmetin mahiyeti 

Yiyecek 
Giyecek 
Yakıt ve aydınlatma 
Kitap, kırtdasiye ve levazımatı 
Müteferrika (6 okul için 3 000 liradan) 
Eevir ve ilâç 
Tesis eşyası 
Onarım ve inşaat, istimlâk 

1956 yılı 
öğrenci 

sayısı 

700 
700 
700 
700 
— 

700 

— 

taş 
Lira 

1 
150 
_ 
30 
— 
10 

e 
K. 

50 
— 
16 
— 
— 
-— 

Gün 

320 
— 

365 
— 
— 
— 

Yekûn 

Tutarı 
Lira 

336 000 
105 000 
40 880 
21 000 
18 000 
7 000 

30 000 
375 000 

932 880 

1957 yılı 
öğrenci 
sayısi 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

(8 okul i 
1 100 

iaşe 
Lira 

1 
150 
— 
30 

için 3 000 
10 

Fasıl 421 - Madde 13. — Okul kütüphaneleri umumi masrafları 

1956 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yıh 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

60 000 75 000 15 000 

Bu maddeden 1956 yılı bütçesiyle alman 60 000 liralık ödenek mevcut 541 ok 
edildiği takdirde beher okula 110 lira düşmektedir. Bu kadarcık bir para ile o 
taplıklarının geliştirilmesinin mümkün olamıyacağı tabiîdir, öğrencilerimizin fikr 
artırılmasında büyük rolü olduğu aşikâr bulunan kitaplıkların mümkün mertebe z 
leri ve mevcut kitapların da yıpranarak harabolmaktan kurtarılmaları için bu f 
ödeneğin 15 000 lira ilâvesi suretiyle 75 000 liraya çıkarılmasında' katî zaruret v 



Fasıl 423 — Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası umumi masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

40 000 116 800 76 800 

Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrasının 1957 yılı içinde mutfıtacolduğ* masrafların müfredatını 
gösteren liste aşağıdadır 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Hizmetin mahiyeti Lira Lira Lira 

Telefon tesisine mükâleme ücreti 1 000 1 000 
Enstrüman ve bunlarla ilgili eşyanın nakil, temiz
lik işleri, iş elbiseleri, 'kırtasiye ve matbu evrak 
ve basım masraflarını, kitaplık, müzik notlarının 
temini, programların teksiri, eserleri muhtevi 
plâkların tamiri 10 000 10 000 
Orkestrada mevcut enstrüman ve eşyaların tami
ri, müzik levazımı, diskotek ve gerekli araçlann 
alınması 17 000 17 000 
Konserler için alınması gereken nota rahlesi, şef 
kürsüsü, maroken ve madenî sandalye, orkestra 
için demir ve döşemenin satınalınması, eski olan
ların tamiri 12 000 12 000 
1062 sayılı Kanun gereğince orkestra üyelerine 
her üç senede bir verilmesi gereken melbusat 76 800 76 800 

Yekûn • 40 000 116 800 76 800 (1) 

(I) Beyanı 
Tutan 

Üye sayısı Lira Lira s 

120 
120 
120 X

X
X

 
1 

300 
300 
40 

= 36 000 
= 36 000 
= 4 800 

76 800 

Simokin 
Palto 
İskarpin 

Yekûn 

Fasıl. 428 — Kamp masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i r a l i ra Lira 

20 000 35 000 15 000 



- m -
Gençleri sıhhatli ve karakterli olarak yurdun ve cumhuriyetin müdafaasına hazırlamak amacı 

ile okullarımızda kurtulmu> olan izci ve yavrukurt oymaklarının bu gayeye uygun bir şekilde 
faaliyette bulunabilmelerine, bayram tatillerinde ve büyük tatilde yapacakları geziler ve kuracak
ları kamplarla mümkündür, Halen orta dereceli okullar 734 izci oymağımızda: 22 725 izci ve ilk
okullarda 2 055, yavrukurt oymağımızda: 41 270 yavrukurt ki, ceman 76 185 izcimiz vardır. Kamp 
faaliyetleri için konmuş olan 20 000 lira ile bu oymakların ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak
tır. 1956 yılındaki ödenek aşağıda listede gösterildiği üzere mahdut oymakların kurdukları kamp-
lann kuınıluş masraflarına birer miktar yardım yapılmakla sarf edilmiştir. Bu ödeneğin 50 000 
liraya çıkarılmadı okullarımızda izciliğin inkişafına hizmet edecektir. 

Ödenek 

2 500 
1 000 
1 000 
1 500 
t 000 
1 000 
1 000 
1 000 

500 
750 

1 500 
1 500 
3 500 
1 000 

500 
500 

19 750 

;1956 Kamp giderlerix 

Verildiği yer 

îzmir Yavrukurt Kampı 
Amasya Lisesi 
Kütahya Erkek Sanat Enstitüsü 
İst. Eğitim Enstitüsü ve ilk öğretmen Ok. 
Aydın Lisesi 
Trabzon Erkek öğretmen Okulu 
Kütahya Lisesi 
Adapazarı Erkek Sanat Enstitüsü 
ist. Valiliğine (Yavrukurt Kampı) 
Mersin Lisesi 
Ankara I. Erkek Sanat Enstitüsü 
Ankara Gazi Lisesi 
istanbul Karataş Kampı 
istanbul Gelenbevi 
Erzurum Lisesi ''. 
Oümüşano ilk öğretmen Okulu 

Yekûn 

Fasıl 429 — Aklen ve ruhen geri kalmış çocukların eğitimi için umumi 'masraflar 

1956 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

50 000 49 999 

1956 malî yılında bu fasla 1 lira konulmuştur. 5387 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde (özel 
bir eğitim usulünü icabettiren) zihin ve ınıh bakımından arızalı bulunan çocukların da ele alınıp 
yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu hususun temini için kurulması düşünülen müesseselerin ihtiyaç
larını karşılamak üzere 1957 yılı bütçesinin bu bölümüne 50 000 liralık ödeneğin konulması lüzum
lu görülmüştür. 



Fasıl 451 - Madde 40 — Derleme masrafları 

1956 yılı 1057 yılı 
tahsisatı 5 teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 140 3 000 1 860 
T ' , ' I ' ' • ' ı •' " " • " ,ı • ' ı ' I ı .: 

1935 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden beri tahsisatında hiç değişiklik yapılmamış ve bir
çok demirbaş eşyası yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiş bulunan ve yıldan yıla artan neşriyata 
mütenazır olarak iş hacmi da genişlemiş olan Basma Yazı ve Besimlerî Derleme Müdürlüğü için 
verilmekte olan 1 140 liralık Ödenek bu müessesenin yapacağı hizmetleri karsılıyamamaktadır. Bu 
müesseseden beklenen derleme hizmetlerinin tam olarak yapılmasını temin etmek üzere uzun yıl
lardan beri hiçbir artırma yapılmıyan derleme bölümüne 1957 yılı için 3 000 liralık ödenek konul
muştur. 

Fasıl 453 - Madde 40 — Kültür münasebetleri umumi masrafları 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i r a Lira Lira 

387 220 504:368 117 148 

Memleketimizin ecnebi memleketlere olan kültür temasının gün geçtikçe artması dolayısiyle ge
rek Hükümetimiz ve gerek vekâletimiz adına yapılmış olan Kültür Anlaşması için yapılması mu
karrer işler ödenek kifayetsizliği sebebiyle yerini getirilememektedir. Bu hal ise kültür münasebet
lerimizden istenilen faydayı sağlayamamaktadır, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuru
muna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla onanmış bulunan Sözleşme ve" benzeri kültür anlaş
malarının gerektireceği memleketimize gelen Milletlerarası Kültür Kurumlarının heyet ve temsilcile
rimin ağırlanması,' ecnebi memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplarının bu memle
ketlerden gelecek öğrenci gruplarının misafir edilmesiyle ilgili her türlü masrafların Milletlerarası 
Kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi amaciyle öğrenimleri Devletçe deruhde edilen ve kültür 
anlaşmaları mübadele programlarının icabettirdiği mütekabiliyet esasına göre okutulacak ecnebi uy
ruklu öğrencilerin bursları ve her türlü masraflarını karşılıyabilmemiz için mevcut ödeneğin artı
rılması lâzımdır. Diğer taraftan mezkûr kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp - memle
ketlerimizin ecnebi memleketlerle olan kültür temasları gün geçtikçe büyük gelişmeler kaydetmiş 
ve bunun neticesi olarak 6 hükümetle kültür anlaşmaları yapılmıştır. 5130 sayılı Kanunla Irak ve 
5932 sayılı Kanunla Yunanistan, 5933 sayılı Kanunla Hindistan, 5934 sayılı Kanunla İtalya, 6162 
sayılı Kanunla Fransa, 6363 sayılı Kanunla da Pakistan hükümetleriyle yapılan kültür anlaşmala
rı yürülüğe girmiştir. 

Almanya, İran ve İngiltere Hükümetleriyle de kültür anlaşmalarının yapılması mukarrerdir. 
Hükümetimizle diğer hükümetler arasında yapılan kültür anlaşmaları esasları dairesinde bu mem
leketlerde kültür merkezleri açmak icabetmektedir. Bunun neticesi olarak şimdilik Irak'ta kültür 
merkezi açılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu itibarla aşağıda belirtilen ödeneğin konul
ması zaruridir. . , 
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Hizmetin mahiyeti Lira 

Mütekabiliyet esasına göre okutulmakta olan ve okutulmaları ka
rarlaştırılan öğrenciler (Irak) 
Mütekabiliyet esasına göre okutulmakta olan ve okutulmaları ka
rarlaştırılan öğrenciler (Almanya) 
Mütekabiliyet esasına göre okutulmakta olan ve okutulmaları ka
rarlaştırılan öğrenciler üniversite harcı ve kitap parası (Almanya) 
Mütekabiliyet esasına göre üniversite harcı ve kitap parası (Avus
turya) • ' 
Mütekabiliyet esasına göre yurt ücretleri (Avusturya) 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve okutulmaları karar
laştırılan öğrenciler 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve okutulmaları karar
laştırılan öğrenciler hare ve harçlık 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve okutulmaları karar
laştırılan öğrenciler giyim bedeli 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan v« okutulmaları karar
laştırılan öğrenciler kitap parası 
Hükümetimiz himayesinde okutulmakta olan ve okutulmaları karar
laştırılan öğrenciler palto parası 
Sanat enstitülerinde ve ortaokullarda okutulmakta olan 50 Libya -
lı öğreticinin harçlıkları 
Memleketimizi ziyaret edecek olan öğrenci kafilelerinin ağırlanması 
ve gönderilecek öğrencilerin masrafları 
Milletlerarası kültür Kurumlan heyet ve temsilcilerinin ağırlanması 
Jor - J - Tevn Üniversitesin^ gönderilecek 14 öğrenci ile buradan ge
lecek beş öğrencinin yol paralan 19 X 2 500 = 47 500 

16 X 235X 

4 X 201 X 

4 X 150 

2 X 175 X 
2 X 50 X 

151 X 125 X 

151 X 100 

151 X 200 

151 X 100 

151 X 200 

50 X 15 X 

12 ~ 45 120 

12 = 9 648 

= 600 

12 = ' 4 200 
1 2 = 1200 

12 ==226 500 

= 15 100 

= 30 200 

= 15 100 

= 30 200 

12 = 9 000 

40 000 
30 000 

Yekûn 504 368 
Geçen yılki tahsisat fazlası 387 220 

/ Faslası 117 148 

Fasıl 476 - Madde 20 — Meslekî ve teknik kurslar 

1966 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

1 355 700 1 605 700 250 000 

Köylü vatandaşlar köy kurslarına büyük bir alâka göstermekte,, valiliklerden alman yazılarda vilâ
yetleri emrindeki köy kurslarının ayrıca artırılması istenmektedir, mevcut kurslarımızla bu istekle
rin karşılanması mümkün olamadığından 1957 - 1958 öğretim yılında faaliyete geçirilmek üzere aşa
ğıda gösterilen kursların açılması düşünülmektedir. Yeniden açılması düşünülen bu kursların faali
yete geçirilebilmesi için mevcut (834) köy kursunun yıpranan ders alet ve vasıtalarının onarılması 
ve gereçlerinin yenilenebilmesi, mevcut köy öğretmen tekâmül halk eğitimi, meslek ve etüdleri kurs
ları faaliyetlerinin devamı için esasen lüzumlu olan tahsisatın 250 000 lira arttırılmak suretiyle 
1 605 700 lirava çıkarılmasını zaruri kılmaktadır. 



Mevcutlara ilâveten yeniden açılması düşünülen köy kursları 

Lüzumlu 
Kursun adı Sayısı Kuruluş ve öğ. Mas. tahsisat 

1. Kadın kursları 25 25 Kurs X 4 000 Lr. 100 000 
2. Erkek » 15 15 » X 1 000 » 150 000 

Yekûn 250 000 

Fasıl 478 — Hibe suretiyle ithal edilecek gıda maddeleriyle tahmil, tahliye sevk, muhafaza ve tevzi 
masrafları karşılığı 

Fazlası 
Lira 

50 000 

Unicef'le Hükümetimiz arasında yapılan anlatmaya göre ilkokullara devam eden fakir çocukların 
beslenme ihtiyaçlarını devamlı surette karşılıyacak bir (Okul Besleme Servisi) kurulmuştur. 

Bu anlaşma gereğince 1956 - 1957 ders yılında 100 000, 1957 - 1958 ders yıimda 250 000 ve iler
deki yıllarda ise bir nispet dâhilinde artırılarak dört sene zarfında gıda yardımı yapılacak çocuk 
sayısı 1 000 000 na çıkarılmış olacaktır. Yapılan anlaşmada tesbit edilmiş olduğu üzere bu yıl Uni
cef'ten 636 ton süt tozu, 1 300 000 balık yağı kapsülü ve 36 ton sabun hibe olarak gönderilmeye baş
lanılmıştır. Anlaşmaya göre gelen maddelerin istanbul'da teslim ve depolanması, tahsis edilen vilâ
yetlere sevkı Hükümetimiz tarafından yapılacağından programın aksamaması ve bahis konusu gıda 
maddelerinin vaktinde teslim alınabilmesi için bu işlere harcanmak üzere korunmaya muhtaç çocuk
lar bölümündeki ödenekten 37 000 lira yardım yapılmıştır. Gıda maddelerinin gümrükten çıkarıl
ması, istanbul'da depolanması, vilâyetlere sevkı, vilâyetlerde okullara, tevzU lüzumlu malzemenin 
tedariki ile birlikte kurulan okul besleme teşkilâtının umumi masrafları için 50 000 liraya ihtiyaç 
vardır. 

Fasıl 611 — Devlet Tiyatrosuna yardım 

1956 yılı 1$67 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Ura Lira 

5 400 000 6 200 000 800 000 

Memleket içinde yapılacak turneler ile sanatkârların kanunen verilmesi gereken ücretlerini karşı
lamak ve aynı zamanda Başkentte bir dördüncü tiytro daha açmak suretiyle bu fasla 800 000 lira 
zammedilmiştir. 

Fasıl 612 - Madde 10 — UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu yardım 
1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira * Lira 

85 000 121 000 36 000 

1956 yılı B57 yılı 
tahsisatı teklifi 

Lira Lira 

50 000 
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UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 1057 malî yılı bütçe teklifi aşağıda gösterilmiştir : 

Giderin çeşidi l i ra 

Şahıslarla ilgili giderler : | 
Ücretler 
Yolluklar 
Büro giderleri : • 
Kira, su parası dâhil yıllık 
Döşeme ve demirbaş 
Kırtasiye 
Muhabere PTT 
Isıtma ve aydınlatma 
öteberi 
Yayım giderleri : 
Baskı masrafları 
Kültür Dünyası Dergisine yardım 
Kitap ve dergi satmalma ve abone 
Temsil giderleri, sergi ve ağırlama : 
Temsil giderleri «sergi ve ağırlama» 
UNESCO Genel Merkezi dekorasyonuna iştirak 
Halk Sağlık Eğitimi Millî Komite ma sraflân 

Yekûn 

27 750 
33 210 

4 860 
2 000 
1 750 
1 250 

350 
2 000 

5 000 
18 000 
3 000 

7 746 
8 084 
6 000 

121 000 

Fasıl 612 - Madde 30 -^Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Millî Komisyonuna yardım 

1956 yılı 1057 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i ra Lira Lira 

15 000 15 000 

4895 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO) nun teşebbüsü ile Paris*te kurulmuş olan Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü tüzüğünün 
3 neti maddesinin 1 nci bendine uygun olarak Ankara Ma Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) 
Türkiye Millî Mer'kezi kurulmuştur. Millî Merkez talimatnamesi 23 Ağustos 1955 tarih ve V5733 
sayılı lora Vekilleri Heyeti karariyle tasdik edilmiştir. Bu kararın 6 ncı maddesinin 1 nca fıkra
sında (ITI) Türkiye Millî Merkezînin her türlü masraflarının Maarif Vekâletince sağlanacağı be
lirtilmiş bulunmaktadır. Bu ititoarla talimatname hükmünün yerine getirilebilmesi için mevzuubahis 
15 000 liralık ödeneğin kabulü zaruridir. 

Lira 

60 960 

12 210 

26 000 

15 830 
6 000 

121 000 
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Giderin çeşidi 

Şahıslarla ilgili giderleri : 
Sekreter ücreti 
Daktilo ücreti 
Millî Merkez Heyeti yollukları 
icra Komitesi yollukları 
Büro giderleri : 
Muhalbere (PTT) 
Kırtasiye 
Neşriyat 
Konferans giderleri : 
Milletlerarası Tiyatro Ens. yıllık (İTİ) nm 
konferansına Türkiye Millî Merkezince işti
rak edilmesi için 

Yekûn 

Fasıl 701 - Madde 10 - - Devlet malı biı 

1956 yılı 1957 yılı 

Lira 

a 500 
1 800 
2 700 
2 000 

300 
200 

1 000 

3 500 

15 000 

Lira 

10 000 

1 500 

3 500 

15 000 

ıalarm onarımı 

tahsisatı teklifi Fazlası 
l i ra Lira Lira 

1 860 000 2 252 000 392 000 

Okul ve kurumlarımızın Devlete ait bulunan binalarının onarımı için ekserisi keşfe müstenid 
olmak üzere 2 926 000 liraya ihtiyaeolduğu tesbit edilmiştir. Onarmaların zamanında yaptırılma
sı halinde bu binalarda elverişli şartlar altında verimli bir şekilde çalışma imkânı elde edilmiye-
ceği gibi, daha büyük masrafların yapılması gerekecek ve binnetice Hazinenin zararlı duruma so
kulmasına yol açmış olacaktır. Büyük tamirler kısımlara bölünmek ve en ehemmiyetli ve hayati 
olanları ele alınmak üzere bu maddeye hiç olmazsa 392 000 lira ilâvesiyle 2 252 000 liraya çıka
rılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl 701 - Madde 20 — Devletçe intifa edilen hükmi şahsiyeti haiz olanlara ait binaların onarımı 

1956 yılı 
tahsisatı 

lira, -

1957 yılı 
teklifi 
Lira * 

Fazlası 
Lira 

100 000 _ 2 0 0 000 100 000 

Okul ve kurumlarımızın kirasız olarak faydalandıkları âmme tüzel kişiliklerine ait binala
rının en lüzumlu onarmalarının yaptırılabilmesi için ekserisi keşfe müstenidolmak üzere 
tesbit edilen tahsisat ihtiyacı 330 819 lira da bu onarmalardan büyük olanları kısımlara bö
lünmek suretiyle gelecek yıl hiç olmazsa 200 000 lirahk kısmının ele alınabilmesi için bu 
maddeye 100 000 liralık bir ilâve yapılması gerekmektedir. 
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Fasıl 774 — Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masrafları 

1956 yılı ]$57 yılı V 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

J. 450 000 3 450 000 2 000 000 

Ege Üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakültesi İ n c i sınıfları ile 1955'- 1956 ders yılında tedri
sata başlanmıştır. Bu fakültelerin sınıfları 1956 - 1957 ders yılında açılacaktır. Kuruluş dev
resinde olan Ege Üniversitesinde fakültelerin personel, yönetim, daire hizmetleri .ve yatırım 
masrafları gecen seneye nazaran üniversite fakültelerinden fazla olacağı şüphesizdir. 

Ege bölgesinin polikültire çok elverişli olması sebebiyle bölgenin zirai kalkınmasında reh
berlik etmeyi gaye edinen Ziraat Fakültesinin bu iş için lüzumlu bir deneme ve tatbikat çift
liği ile tesislerine bir an £vvel sahip kılınması zaruri bulunmaktadır. 

Ziraat Vekâletinden devren alınan bira ve tesislerle mezkûr fakülteleri ilk ders yılındaki ihti
yaçları dahi güçlükle karşılıyabilmiştir. 1956 - 1957 ders yılında açılacak olan 2 nci sınıflarla, fa
kültelerin kadrolan bir kat daha artmış olacak ve ihtiyaçlar da o nispette çoğalacaktır. Bu ders 
yılında öğretim ihtiyaçlarını karşılıyamıyacağı tabiîdir. Bu itibarla 1957 malî yılı içinde bu üniver
site için lüzumlu arazinin istimlâk edilmesi için bu fasla 2 000 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

Madde 19 — Maarif Vekâleti 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

6 750 000 6 750 000 

Geçen yıllarda yaptırılmasına başlanıp inşası devam eden, bu yıl ihale edilmiş ve ihale edile
cek olan önümüzdeki yıl ilnnei kısımlarının inşası zaruri bulunan ve 1957 yılında yeniden başla
nacak yapı işleriyle okul ve kurumlarımızın harap binaları ile bozuk olan elektrik, kalorifer, 
tesisatlarının esaslı surette onarılması, elverişsiz binalarına paviyon ilâve edilmesi veya yeni bina 
yaptırılması için 30 694 000 liraya ihtiyaç vardır. (Geçici sözleşmeler için Nafıa Vekâleti bütçesi
ne konulacak ödenek hariç) Bu bölüme en müstacel yapı işlerim ele almak üzere 6 750 000 liralık 
ödenek konulması zaruridir. Bu ödenekle yaptırılacak işleri gösterir liste aşağıdadır. 
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1. Geçen yıllarda inşasına başlanmış olup, 

ikmalleri için lüzumlu ödenek miktarı 

, İşin adı 

Ankara Anafartalar Ortaokul bina-
sinın ikmali 
Ankara Yenimahalle Lisesinin ikmali 
Balıkesir Lisesi paviyonunun ka
lorifer tesisatı 
Çanakkale Lisesi paviyonunun ka
lorifer tesisatı 
Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi bi
nasının ikmali 
Elâzığ Lisesi binasının kalorifer 
tesisatı 
Trabzon Ortaokul binasının ikmali 
Kars Lisesi binasının ikmali 
Erzurum Lisesi binasının kalorifer 
tesisatının ikmali 
Görele Ortaokul binasının ikmali 

imiş olup, 

Lüzumlu 
Ödenek 

1 000 000 
600 000 

200 000 

150 000 

300 000 

200 000 
450 000 
500 000 

100 000 
200 000 

2. Arsası ve inşa edilecek 
hazır olanlar : 

İşin adı 

Adıyaman Lisesine yeni bina 
Afyon Lisesine paviyon 

binanın pro.ie.si 

Karaköse Naci Gökçe Lisesine yeni 
bina 
Merzifon Ortaokuluna yeni bina 
Ankara Kız Lisesine salon 
Aydın Lisesine yatakhane paviyonu 
Bilecik Lisesine yatakhane paviyonu 
Bitlis Lisesine yeni bina 
Bursa Kız Lisesine salon 
Bursa Erkek Lisesine yeni bina 

' 
-

*# 

İstenilen 
Ödenek 

300 000 
300 000 

, 400 000 
250 000 
250 000 
300 000 
250 000 
400 000 
300 000 
300 000 

Yekûn 3 700 000 Yekûn 3 050 000 

Fası) 752 - - 3827 sayılı Kanun gereğince HatmalmHcak taşıtlar 
Madde 28 — Maarif Vekâleti 

1956s yılı 
tahsisatı 

Lira 

1957 yılı 
teklifi 
Lira 

7"> 000 

Fazlası 
Lira 

75 000 

Vekâlet makam otomobili kanuni miadını çoktan doldurduğu için sık sık bozulmaktadır. Bu 
itibarla Vekâlet Makamı için yeni bir otomobille Anıt - Kabir için satmalmacak iki kamyon karşı
lığı olarak bu maddeye 75 000 liranın yeniden konulması teklif edilmiştir. 

http://pro.ie.si
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6480 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira hesabiyle Vekile verilmesi lâzmıgfilen 
tahsisatın bir yıllık karşılığıdır. 

3656 sayılı Kanunla, bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4646, 4884 ve 5380 
sayılı Kanunla kabul olunan kadrolardan (L) cetveline alınmak suretiyle mevkuf 
tululan kadroların dışında kalan kısmın yıllık tutarlariyle 4598 sayılı Kanun gereğin
ce bulundukları kadrolarda 1 ve 2 üst derece farkı alanların tahsisatı ve 6211 ve 
6445 sayılı kanunlar mucibince memurlara verilmesi kabul olunan tahsisatın karşılı
ğıdır. (L) cetvelinde geçen yıla nazaran hiçbir değişiklik yoktur. 

Tahsisatın hesabı 

Esas kadroların tutarı 
(L) Cetveline almanlar 

4598 sayılı Kanun gereğince 1 ve 2 üst derece alanlar 

1 368 000 
190 500 

_̂ 
1 177 500 
167 700 

1. 345 200 
Ek görevlerden 1/3 56 100) 
Ek görev tahsisatı 46 002 (Ek görevlerin 1/3 ile % 41 tahsisat far
kı olup tenzil 102 102) 102 102 

1 243 098 
6211 ve 6445 sayılı kanunlar mucibince verilecek 5 aylık nispetindeki 
tahsisat ' 528 532 

Tasarrufla karşılanması düşünülerek tenzil olunan 

1957 teklifi 

3656 sayılı Kanunla bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 371.1, 4644, 6129 ve 
6419 sayılı kanunlarla kabul olunan kadrolardan (L) cetveline alınmak suretiyle mev
kuf tutulan kadroların dışında kalan kısmın yıllık tutarlariyle 4598 sayılı Kanun gere
ğince bulundukları kadrolarda 1 ve 2 üst derece farkı alanların tahsisatı ve 6211 ve 
6445 sayılı kanunlar mucibince memurlara verilmesi kabul olunan aylık ilâve tahsisa
tın karşılığıdır. (L) cetvelinde geçen yıla nazaran hiçbir değişiklik yoktur, 

V 

1 

1 

771 630 
21 630 

750 000 
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Tahsisatın hesabı 
>^ 

Esas kadroların tutarı 
(L) cetveline alınanların tutarı 

Fiilî kadro tutarı 
1 ve 2 üst derece farkı 

6211 ve 6445 sayılı kanunlar mucibince verilecek 5 aylık tahsisat tutarı 

Ek görevlerin 1/3 farkı olup tenzil 119 904) 
» » % 41 tahsisat farkı ' 98 321) 

2 066 700 
145 500 

1 921 200 
187 500 

2 108 700 
815 405 

2 924 105 

= 218 225 , 218 225 

«,^ . . , - **.. 2 705 880 
Tasarrufla karşılanması düşünülerek tenzil 5 880 

1957 teklifi •y^W^^'^~~ . 2 700 000 
i y 

=5= 

Halen merkezde açık maaşı alan kimse bulunmadığı için tertibi muhafaza maksadiyle 
bir lira teklif edilmiştir. 

Halen vilâyetlerde açık maaşı alan kimse olmadığı için tertibi muhafaza etmek üzere 
bir lira teklif edilmiştir. 
Eski senelerle kıyas edilemiyerçk derecede artmış bulunan demiryoUon, limanlar ve 
yapılar inşaatına ait işlerde çalıştırılan hizmetliler (E) cetveli kadrolarında vazife 
görmektedirler. Ancak. (E) cetveli kadrolarının tekaütlük bakımından garantisi bu
lunmaması dolayısiyle birçok teknisiyenler memurluklar boş kalmakta ve bu yüzden 
işler müteessir olmaktadır. 
Bu gibi hizmetlilerle memurları idareye bağlamak gayesiyle bu yıl (E) cetveli kad
rolarından bir kısmının (D) cetveline alınması zaruretinde kalınmıştır. Bundan baş
ka (D) cetvelinde çalışan hizmetlilere, bir kısım kadroların ilgası suretiyle yapılan 
tasarruflarla karşılanmak suretiyle zam yapılmıştır. 

Tahsisatın hesabt 
202 — 11 * ^ * - f e . 

Kadroların tutan 235 000 
(E) cetvelinden nakledilen (Yapılar 76 500 + inşaat 60 300 = 136 800) 136 800 
Vilâyet kadrolanndaM kaptan ve makinist kadrolarına (D) cetvelin
deki ücretlerle eleman bulunmadığından bir kısmının ilgasiyle tasarruf 
edilen para karşılığında yapılan zam 25 800 

397 800 
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560 900 

6211 ve 6445 sayılı kanunlar mucibince verilecek 5 aylık 'nispetindeki 
tahsisat; tutan 

1957 teklifi 

Tahsisatın hesabî 

202 - 12 
1956 kadrolarının tutarı 
Merkez ve vilâyetler kadrolarına zam kargılığı olarak kadroları ilga 
edilen 

Karşılığı tenzil edilmek suretiyle bir 'kısım kadrolara yapılan zamlar 

(K) cetvelinden tutku (Yapılar 61 200 +* inşaat 57 000 = 118 200) 

6211 ve 6445 saydı 'kanunlar mucibince verilecek 5 aylık nispetindeki 
U'hsimu tutan 

1057 teklifi 

Bu tertibe konulan tahsisat aşağıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
136 800 liralık 'kadronun (D) cetveline nakli ve yeni hizmetler dolayısiyle 60 000 li
ralık bir kadronun ilâve edilmesinden ibarettir. 

Tahsisatın hesabı 

152 100 

54 300 

97 800 
10 500 

108 300 
118 200 

226 500 

92 865 

319 365 

Dairesi 
1956 (D) cetveline Yeni 1957 

tahsisatı nakil bakiye hizmetler teklifi 

inşâat 
Yapılar 
Hava meydanları 

6211 ve 6445 sayılı kanuni 
petindeki tahsisat tutarı 

1057 teklifi 

221 300 
596 800 
49 500 

867 600 
ar mucibince 

00 300 
76 500 

— 

136 800 
verilecek 5 

V 

161 000 + 
520 300+ 

49 500 + 

730 800 + 
aylık nis-

60 000= 
500= 

-=rr 

60 500= 

1 

221 000 
520 800 
40 500 

701 300 

334 433 

115 733 

2 Bu tertibe konulan tahsisat aşağıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 147 400 
liralık kadronun (D) cetveline nakil veya kaldırılması ile yeni hizmetler dolayısiyle 
240 000 liralık bir kadronun ilâve edilmesinden ibarettir. 
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Hesabı 

Dairesi 
1956 

Tahsisatı 

(D) Cetve
line nakil ve
ya kaldırılan 

Yeni 1957 
Bakiye hizmetler teklifi 

İnşaat 
Yapılan 
Hava meydanları 
Yapı kalfa kursu 

495 300 
778 100 
29 400 
29 200 

57 000 
61 200 

— 
29 200 

438 300-f 
717 900+ 
29 400+ 

-f 

240 000= 
= 3 

= 
= 

678 300 
717 900 
29 400 

— 

6211 ve 6445 sayılı kanunlar mucibince verilecek 5 aylık nispetindeki tah
sisat tutarı 

1957 teklifi 

1 425 600 

584 125 

2 009 725 

1956 malî yılında Demiryollar ve Limanlar dairesiyle yapı ve imar işleri reisliklerinde 
çalıştırılan ve 1957 malî yılında da istihdamlarına devam olunacak uzmanların ücretleri 
karşılığıdır. 

Yapı ve İmar İşleri 

Yabancı azman 
y> » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Demiryollar 
» s> 
» » 
» » 

Reisliği : 
1956 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
7 
2 

ve limanlar : 
1 
1 
1 

Aylık 

2 200 
2 050 
2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 000 

1 750 
1 650 
1 400 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
7 
2 

1 
1 
1 

t957 
Aylığı 

2 200 
2 050 
2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 000 

1 750 
1 650 
1 400 

Yıllığı 

26 400 
24 600 
24 000 
42 000 
18 000 

105 000 
24 000 

264 000 

21 000 
19 800 
16 800 

1957 teklifi 321 600 
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11 4598 sayılı Kanun gereğince merkez memurlarının zamma müstahak çocuk adedleriy-
le yıl içinde doğacak çocukların zamları karşılığıdır. 

12 4598 sayılı Kanun gereğince vilâyet kadrolarında çalışan memurların zamma müsta
hak çocuk adedleri göz önünde bulundurularak tesbit edilmiştir. 

21 1950 -1956 yıllarındaki doğum seyrine göre 1957 malî yılı içinde 18 çocuğun dünya
ya geleceği tahmin edilerek tesbit edilmiştir. 

22 1950 -1956 yıllarında vilâyetlerde çalışan memurların dünyaya gelen çocuk adedlerine 
göre yıllık doğum vasati 33 tür. Tahsisat, bu aded göz önünde tutularak tesbit edil
miştir. 

31 1950 -1956 yıllarının sarfiyat seyrine göre 2 600 liranın ihtiyaca kâfi geleceği anla-
. silmiştir. 

32 1950 - 1956 yıllarının sarfiyat seyrine göre 3 500 liranın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıl
mıştır. 

40 1 500 ve daha yukarı rakımlı mahallerden teşkilâtımız bulunan yerlerde çalıştırılmak
ta olan memurların adedlerine göre hesaplanmıştır. 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince lisan bilen memurlardan memuriyete 
girerken derece alamıyanlarla memuriyete girdikten sonra öğrenenlere, yapılacak im
tihanlarda muvaffak olmaları halinde verilmesi icabeden ikramiye karşılığıdır. 

5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinden kesilen % 5 
emekli keseneği ile terfi farkları, giriş aidatı olarak Devletçe ödenmesi lâzımgelen 
miktardır. 

5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına ayda 175 lira hesabiyle verilmekte 
olan temsil tahsisatının yıllık tutarıdır. 

10 1957 malî yılı merkez teşkilâtının kırtasiye ihtiyacı cari fiyatlara göre bu miktarın üs
tünde ise de âzami tasarrufa riayet edilmek ve elde mevcut kırtasiyeden de faydala
nılmak suretiyle ihtiyacın karşılanmasına imkân görülmüştür. 

20 1957 malî yılı içinde merkez teşkilâtı için yeniden her hangi bir döşeme satmalınması 
düşünülmemektedir. Bu tahsisat ile elde mevcut döşemeye taallûk eden eşyalar tamir 
ettirüecektir. 

30 Bir kısım dairelerin yazı, cetvel ve hesap makinesi ihtiyaçları ile tamire muhtaç ve 
demirbaşa taallûk eden eşyalarının tamirlerine sarf olunacaktır. 

40 Başlıca sarf mahalli şehir suyu, içme suyu, müteferrik ilân masrafları ve temizlik 
malzemesine taaHûk eden ve birçok ahvalde bütçede tertibi bulunmayan küçük mik
yastaki ihtiyaçların da karşılığıdır. 

50 1951 - 1956 malî yılları için sarf edilen cereyan bedelleri göz önünde bulundurulmak 
suretiyle tesbit olunmuştur. Bugünkü ihtiyaca kâfi gelmektedir. 

60 Vekâlet merkez binasiyle Şehirclik Fen Heyetinin işgalinde bulunan binaların ıs'tıl-
ması karşılığıdır. Kömür Tevzi Müessesesince verilen kontenjan ile bunların tutar 
bedelleri ve ıstıma için lüzumlu diğer maddelerin tutarlan aşağıda gösterilmiştir : 



F. M. 
213 

Kontenjan Fiyatı Tutarı 

Vekâlet 

Şehircilik Fen Heyeti 

63 200 Kok 
132 800 Linyit 

30 » 
50 > 

6 Kok 
24 Linyit 
10 Odun 

300 Kömür Nak. 
Kül » 

67 
39 
51 
43 
67 
39 
80 
4,5 

4 235 
5 148 
1 530 
2 150 

402 
936 
800 

1 1330 
449 

17 000 

302 10 Geçen ve eski senelerin sarfiyat seyrine göne ihtiyaca kâfi gelecektir. 
20 Vilâyet Nafıa dairelerindeki döşemelerin tamirlerine harcanacaktır. 
30 Nafıa dairelerindeki1 demirbaşların tamirleri içindir. 
40 Dairelerin temizliği bakımından zaruri bulunan şehir suyu ile süpürge, bez, çuval gibi 

malzeme, soba kurmak, kaldırmak ve buna benzer diğer müteferrik masraflar karşı
lığıdır. 

50 Geçen ve eski yıllar sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
60 Vilâyetler teşjkilâtımıza senelik olarak 50 - 400 lira arasında tahsisat verilmek sure

tiyle idare edilmektedir. Bu yıl da aynı şekilde idareye çalışılacaktır. 

303 - Vekâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtınca kullanılması icabeden defterlerin ve Ve
kâletçe vilâyetlere tamim edilecek formül, talimatname ve direktiflerin malzeme bede
liyle baskı ücretleri karşılığıdır. 

304 11 £ 1956 vılı tahsisatının ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

21 Liman işlerinin artmış bulunması ve bu inşaatları kontrol işlerinde çalıştırılmakta 
olan elemanlara liman inşaatının hususiyetleri dolayısiyle sık sık ve acele olarak di
rektifler vermek zorunda 'kalındığından mer'kez telefon masrafları tertibindeM tahsi
satın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılarak bu tertibe geçen yıla nazaran (12 000) li
ra ilâve edilmiştir. 

22 Telefon tarifesi değiştirilmiş olmasına rağmen 1956 tahsisatiyle idare edilmesi için 
teşkilâta tebligat yapılarak zaruret olmadıkça telefon muhaveresine gidilmemesi için 
emir verilmiş olduğundan, bu tertMn tahsisatı artırılmamıştır. 

305 Halen kirada oturmakta olan Nafıa dairelerinin yıllık kira karşılığıdır. 

Sakarya 
Adıyaman 
izmir 

Hesabı 
350 12 
130 12 

4 200 
1 560 
5 000 

1957 tekliiS 10 760 
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306 Merkezde çalıştırılan (D) cetveli müstahdemlerine verilmesi mûtadolan giyim eşya
sının bedelleridir. 

Cinsi 

Elbise 
Ayakkabı 
Palto 
Muhtemel fiyat farkı 

Hesabı 
Aded J 

67 
67 
21 

Fiyatı 

110 
35 

110 

Tutarı 

7 370 
2 345 
2 310 
1 000 

13 025 
Küsurat farkı olup tenzil 25 

1957 teklifi 13 000 

307 10,20 6245 sayılı Kanun gereğince tahakkuk edecek yolluklar karşılığıdır. 
30 Fiilî kadro mevcut 10 müfettişin 1957 malî yılı içinde yapacakları seyahatlere göre 

6245 sayılı Kanun mucibince tahakkuk edecek yevmiye ve yol paralan aşağıda gös
terildiği şekilde hesaplanmıştır: 

Bir 
Vazife Kadro Aded Yevmiye günlüğü Müddeti Tutarı 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Her müfettişe 
Küsurat farkı 

90 
90 
80 
70 

vasıta parası 

1 
l 
5 
<> 

22 
22 
19,5 
17 

22 
22 
97,5 
51 

olarak yılda vasati 100 lir 

150 
150 
180 
180 

a 

3 300 
3 300 

17 550 
10 800 
10 000 
• 50 

1957 teklifi 45 000 

40 Yapı ve İmar İşleri Reisİiğince milletlerarası temaslar yapmak suretiyle araştırmalar 
ve tetkiklerde bulunmak kongre ve konferanslara iştirak etmek üzere yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yollukları karşılığıdır. 

50 Bu yıl Yapı ve İmar İşleri Reisliğine yeniden iki aded uzman getirtilmesi düşünülmek
te olmasına rağmen 1956 tahsisatiyle idareye çalışılacaktır. 

308 11,12 Sarfiyat seyrine göre kâfi gelecektir. 

309 11 1956 tahsisatiyle idare edilecektir. 
12 Hâdiselerin zuhuruna göre harcanmaktadır. 1953 malî yılında alınmış olan otomobilin 

fazla bir arıza yapacağı hatıra gelmediğinden 1956 tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

403 Bu tahsisat, vekâlet makamınca verilmesi icabeden ziyafetlerle çelenk bedeli, müsame-
re biletleri, çay, kahve, şeker, sigara gibi izaz ve ikram maddelerinin karşılığıdır. Son 
zamanlarda yabancılarla yapılmakta olan temaslar artmış olmasına rağmen 1956 tahsi
satiyle ihtiyacın karşılanmasına oalışüacaktır. 
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421 4623 sayılı Kanun mucibince yer sarsıntısı olan veya olması muhtemel bulunan yerler
de tesis edilmiş ve edilecek depolarla buralarda stok edecek yardım malzemesinin sa
tmalına bedelleri, yer sarsıntısından zarar görecek yurttaşlarımıza yapılacak yardımla 
ve yer sarsıntısına mâruz bölgelerdeki harita, plânlama masraflariyle tehlikeli bölgelerde 
fennî tedbirler alınması ve istimlâk bedelleri karşılığıdır. Bundan evvelki yıllarda 
ambarlardaki malzemeden istifade olunmak suretiyle birçok ihtiyaçlar karşılanmış ise de 
ambar stokları hemen hemen tamamen harcanmış bulunduğundan, 1957 malî yılında 
mümkün olduğu kadar malzeme Matmalmarak depo edilmesi için bu tertibe 11 000 lira-

N mn ilâvesi zorunda kalınmıştır. 

422 Memleketimizin muhtelif mıntakalarındaki şerait ve hususiyetlere göre bina nevileri
ni, inşa ve mimari evsaflarını, ebatlarını ve işçiliğin tâyini, tesbiti, normlanması, stan-
dardizasyon ve tekâmül araştırmaları yapmak üzere 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

451 10,20 1956 yılında faaliyete geçen Yapı ve İmar İşleri Fen Heyeti, memlektetimizin muhtelif 
mıntakalarındaki şart ve hususiyetlere göre bina nevilerini, inşa ve mimari evsaflarını, 
ebatlarını ve işçiliğini tâyin, tesbit ve normlanması, standardizasyon ve tekâmül araş
tırmaları yapacaktır. Bu faaliyete esas olmak üzere yabancı memleketlerden kitap, 
mecmua ve filim mubayaasına ihtiyaç hissedilmekte olmasına rağmen 1956 tahsisatı ile 
idareye çalışılacaktır. 

452 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle yabancı memleketlere gönderilmiş olan 
personelden 1957 malî yılı içinde yurda döneceklerin ve bu yıl zarfında yeniden gön
derileceklerin yol paralarıdır. 

Hesabı 
Amerika'dan dönecek 
Amerika'ya gidecek ve dönecekler 

1957 teklifi 

453 Umumi merkezi Londra'da bulunan Milletlerarası Dünya Enerji Konferansı Türk 
Millî Komitesine faal âza olara'k kayıtlı 'bulunduğumuzdan 1957 yılı aidatı olarak 
120 lira teklif edilmiştir. 

501 Bütçenin tanzimi sırasmda miktarının katî olarak bilinmesi mümkün olmıyan geçen 
502 10,20 ve eski yıllar -borçları tertiplerine ihtiyaç nispetinde tahsisat konulması ekseri ahval

de müm'kün olamamaktadır. Ancak bütçeye konulan tahsisatın üstünde tahakkuk 
eden borçlar, Bütçe Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak, münakale suretiyle 
ödenmekte olduğundan, bu tertibe 1956 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

2 
5 

2 000 
4 200 

4 000 
21 000 

25 000 

Yat%rvnüar 

741 10 
1956 malî jılında taahhüde bağlanmış olan Tapıi ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
binasının 1957 yılma sâri kısmının karşılığıdır. 

11 Girişilmiş taahhüt bulunmadığı için tertibi muhafaza maksadiyle (1) lira teklif 
edilmiştir. 

12 Ankara'da yapılacak îstatistik Umum Müdürlüğü bisası inşaatı için 6805 sayılı 
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Kanunla verilmiş olan yetkiye istinaden gerişilmiş olan taahhüdü karşılamak üzere 
teklif olunmuştur. 

13 1956 malî yılında ceza ve tevkif evleri inşaatı için girişilmiş olan taahhütler gere
ğince 1957 yılında yapılacak işlerle ödenecek paraların müfredatı aşağıda göste
rilmiştir. 

1957 yılma 
sâri miktar Nevi 

334 250 Sakarya Cezaevi 
1 300 000 Niğde Cezaevi 
1 300 000 Erzurum Cezaevi 

935 000 Yekûn 

14 1956 yılında akdedilmiş olan mukavelelere göre adliye binası için 1957 yılında 
tediyesi lâzımgelen miktarlarla bunların hangi binalara aidolduğu aşağıda göste
rilmiştir : 

207 990 Aydın adliye binası ikmali 
87 508 Çoruh » > » 

175 000 Giresun » » » 
350 000 Niğde » » » 

820 498 
4 502 Muhtemel fark 

825 000 1957 teklifi 

15 İstanbul Adliye binasının 1 nci kısım hesabı katî farkı ile 2 nci kısmın 1957 ye sâri 
miktarı ve 3 ncü kısmı ihtiva eden müddeiumumilik ve ağır ceza mahkemelerinin keş
fe göre 1957 de yapılacak kısmının karşılığıdır. 

16 6147 sayılı Kanun mucibince yapılması kabul edilen İstanbul ve İzmir ceza evleri mü-
taahhitlerine ihale edilmiştir. 

İzmir Ceza Evi 1000 kişiliktir 
İstanbul » 1 200 » 

17 Mukavelelerine göre 1957 yılında İzmir Ceza Evi inşaatı mütaahhidi ile İstanbul Ceza 
Evi mütaahhidine 2 milyon lira ödenmesi icabedecektir. 

17 Sâri taahhüt bulunmadığı için tertibi muhafaza maksadiyle (1) lira teklif olunmuştur. 
18 Aşağıda isimleri yazılı mahallerde yaptırılmakta olan hükümet konaklarının 1957 

malî yılına sâri kısımlarının karşılığıdır. 
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1957 y« 
sâri kısım 

485 800 
385 000 
460 000 
242 950 
270 679 
363 750 
500 000 
460 000 
450 000 

Adı 

Çelikhan 
Tefenni 
Sason 
Gemerek 
Uiubey 
Uşak 
Koyulhisar 
Atınözü 
Hassa 

hükümet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

konanı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 608 179 
108 179 Tenzili mümkün olan 

3 500 000 1957 teklifi 

Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 50 nci maddesi mucibince 1956 yılında giri
şilmiş olan taahhütlerin 1957 yılına sâri olanlarının müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Taahhütler 

200 000 
215 250 
143 824 
183 403 
164 805 
311 538 
322 872 
307 522 
281 478 
267 630 
283 869 
425 835 
177 931 
177 150 
138 670 
150 000 
864 000 
175 000 

1956 da 
ödenmiş ve 
ödenecek 

100 000 
150 000 
80 000 
50 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
50 000 
100 000 
75 000 
35 000 
75 000 
50 000 
100 000 
75 000 

1957 ye 
sâri kısım 

100 000 
65 250 
63 824 
133 403 
64 805 
21.1 538 
272 872 
207 522 
181 478 
167 630 
233 869 
325 835 
102 931 
142 150 
63 670 
100 000 
764 000 
100 000 

Adana erkek lisesi ikmali 
Mimarkemal orta okulu 
Mecitözü orta okulu ikmali 
Çorum lisesi pansiyon ikmali 
Diyarbakır Ziya Gökalp lisesi 2. kısmı inşaatı 
Diyarbakır kız öğretmen okulu inşaat ikmali 
Erzincan lisesi ikmali 
Erzurum kız orta okulu ikmali 
Eskişehir Seylâp orta okulu 
Pendik orta okulu 
Heybeliada orta okulu 
Kars lisesi ikmali 
Daday orta okulu ikmali 
Rize lisesi ikmali 
Sivas orta okulu 1. kısım 
Keçiören Ortaokulu 
Anafartalar Ortaokulu 
Konya Ortaokulu 

3 250 000 1957 teklifi 
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Sâri taahhüt yoktur, tertibinin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
İstanbul Opera binasının 1 ve 2 nci kısım kaba inşaatının 1957 yılına sâri kısmı ile 
3 ncü kısım (F) bloku kaba inşaatı karşılığıdır. 
Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 50 nei maddesi mucibince 1956 malî yılın
da 1957 yılına sâri olarak girişiler taahhütlerin karşılığıdır, 

Hesabt 

Taahhütler 

387 200 
137 490 
141 251 
121 667 
302 994 
190 840 
181 413 
123 925 
126 141 
215 794 
174 744 
627 632 
146 511 
190 269 
270 455 
398 250 
670 410 
176 528 
141 148 
203 997 
412 155 
100 000 
100 000 
700 000 

1956 da 
ödenmig ve 
ödenecek 

75 000 
75 000 
75 000 
75 000 
100 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
100 000 
50 000 
100 000 
60 000 
75 000 
100 000 
75 000 
100 000 
50 000 
50 000 
75 000 
75 000 
50 000 
50 000 
100 000 

1957 ye 
sâri kısım 

312 200 
62 490 
66 251 
46 667 
202 994 
140 840 
131 413 
73 925 
76 141 
115 794 
124 744 
527 632 
86 511 
115 269 
170 455 
323 250 
570 410 
126 528 
91 148 
128 997 
337 155 
50 000 
50 000 
600 000 

Adıyaman Devlet Hastanesi 1. kısım 
Bolvadin Sağlık Merkezi ikmali 
Dinar » » » 
Sandıklı » » » 
B. Saydam Kansantras bina ikmali 
Bursa Yenişehir Sağlık Merkezi ikmali 
Bayburt » » » 
Beytüşşebap » » » 
Şemdinli » » » 
Foça » » » 
Tuzluca » » » 
Kayseri Devlet Hastanesi Nisaiye paviyonu i km. 
Konya Ereğlisi Sağlık Merkezi ikmali 
Tavşanlı » » » 
Manisa Âkil Hastanesi ikmali 
Muğla Devlet Hastanesi 1. kısım 
Ordu Devlet Hastanesi II. kısım. 
Şirnak Sağlık Merkezi ikmali 
Pervari » » » 
Niksar » » » 
Uşak Hastanesi I. kısım 
Besni Sağlık Merkezi ikmali 
Kâhta » » » 
Kayseri Devlet Hastanesi ikmali 

4 530 814 
30 814 Küsurat farkı olup tenzil 

4 500 000 1957 teklifi 
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23 5368 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden girişilmiş, olan taahhütlerin 1957 yı
lına sâri miktarını karşılamak üzere konulmuştur. 

1957 ye 
.sâri kısım 

419 750 Atatürk Sanatoryumu paviyon ikmali 
192 589 Diyarbakır Verem Hastanesi II. kısım 
263 765 Giresun Kemik Verem Hastanesi II. 

kısım 
306 718 Trabzon Verem (B) bloku II. kışını 
400 000 Buldan Verem Hastanesi ikmali 
417 178 Atatürk Sanatorvumu ilâvesi 

2 000 000 1957 teklifi 

24 Geç,en yıl ödeneği tamir karşılığı olarak aynen muhafaza edilmiştir. 
25 1957 yılına sâri taahhüt bulunmadığı iein tertibi muhafaza maksadiyle (1) lira teklif 

edilmiştir. 
26 Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 50 nei maddesi mucibince 1956 yılında giri

şilmiş olan taahhütlerden. 1957 yılına sâri olan kısımları karşılığıdır. 

1957 ye sân 
kısım 

200 000 Ankara Zirai Araştırmalar Enstitü
sü Deposu 

170 000 Diyarbakır Süne istasyonu idare bi
nası 

220 000 Mersin Fümigatuvar binası 
50 000 Antalya Kauçuk istasyonu 
25 000 Balıkesir Verem Dispanseri 
25 000 Amasya » » . 
18 000 Elâzığ Veteriner Enstitüsü lojmanı 

710 000 1957 teklifi 

27 »Sâri taahhüt yoktur. Tertibin muhafazası iein (1) lira konulmuştur. 
28 Süri taahhüt yoktur. Tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
29 Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüsü 1 nei kısım inşaatı (kaba) için 4879 sayılı 

Kanun ile bu husustaki mukaveleye göre 3,5 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ancak işin seyri ve 4879 sayılı Kanunla bono yetkisi verilmiş olduğundan, bu ter
tipteki 1956 tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı iein girişilmiş olan taahhütlerin 
karşılan-masa için lüzumlu tahsisat ile yapılacak işlerin müfredatı aşağıda gösteril
miştir. 
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Hesabı 

Elektrik tesisleri 
Sıhhi tesisat 
Isıtma (Klima) 
Teshin Santrali 
Elektrik yardımcı işler 
11 nci doğrama İ§leri 
14 ncü » » 
16 ncı Lambri işleri 
18 nci ikmal inşaat 
19 ncu santral ikmali 
20 nci bahçe yolları 
Kontrol mimarı 
Malzeme muayene işleri 
22 nci bölüm 
Müteferrik idare 
Yeni işler 
Ek sözleşmelere göre verilecek fark 

ikinci keşif farkları 

1957 fcklifi 

350 000 
250 000 
10 000 

106 000 
20 000 
30 000 
80 000 
56 000 

750 000 
304 000 
150 000 
60 000 
10 000 

225 000 
77 000 
90 000 

610 000 

3 178 000 
72 000 

3 250 000 

Türkeli 
Vehbi Koç ve Ortağı 
G. N. Haden 
Sülzer Fireres 
Türkili 
Garanti inşaatı 
Muhabank 
özturan Limited 
Hans Rolinger 
Mustafa Turan 
Reşat Azizoğlu 
C. Holzmayster 
Bobert W. Hunt 
Temel Kollektif 

x=e 

. Palo, Şirnak ve Pervari'de yapılmakta olan evlerin 1956 malî yılı sonunda ikmal edil
meleri icabetmekte ise de inşaat seyrine göre buna imkân hâsıl olamıyacağı anlaşıldı
ğından, 250 000 lira teklif edilmiştir. 

Kale, Tavas nahiyesinde 377 aded evin yaptırılması mütaahhidine ihale edilmiştir. 
Mukavelesine göre 1957 malî yılında bir milyon liralık iş yapılması icabetmektedir. 
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10 Bu tertibe konulacak tahsisat ile yapılacak işler: 

Yapılacak işin nev'i Lira 

20 

İzahat 

Van Hava Meydanı 

Trabzon Hava Meydanı 

Trabzon terminal binası 
Samsun Hava Meydanı 
Samsun terminal binası 
Adana Hava Meydanı .terminal binası 
Yeşilköy terminal binası tevsii 
Yeşilköy gümrük ambarının inşaatı 
Muhtelif işler 

Elektrik ve elektronik montaj 
Gayrimelhuz masraflar 

700 000 1. VII. 1955 tarih ve 4/5360 saydı 
İcra Vekilleri Heyeti Kararına isti
naden emaneten yapılmaktadır. 1957 
de bitecektir. 

300 000 15 . VIII . 1955 tarih ve 4/5677 sa
yılı İcra Vekilleri Heyeti Kararına 
istinaden emaneten yapılmaktadır. 
1957 de bitecektir. 

200 000 
1 300 000 
200 000 

1 000 000 
200 000 
800 000 
150 000 Meydan inşaatına hazırlık mahiye

tinde, meydan inşaatında ve kon
trol işlerinde çalıştırılan personel 
ücretleri. 

100 000 
50 000 

5 000 000 1957 teklifi 

İdarenin elinde bulunan makinelerin tamiri için lüzumlu yedek parçaların satmalın 
ması, nakliye ve sigorta masraflariyle idare elemanlariyle tamiri mümkün olmıyan ma
kinelerin her türlü tecdit masraf lan karşılığıdır. 
Meydan inşaatı muayyen bir kısım mahallere inhisar etmiş olduğundan, bu yıl fazla 
miktarda makine satınalınmasma ihtiyaç hâsıl olmıyacaktır. 

Bu yıl yalnız Atatürk Üniversitesi 
liraya ihtiyaç vardır. 

proje, keşif ve ihale evrakının tanzimi için 500 000 

Yanan İstanbul Kapalıçarşısının ikmal inşaatı için teklif olunmuştur. 6538 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası* gereğince, bu çarşının inşaatı için girişilecek taah
hütlerden 6 milyon liralık kısmının Hazinece, 4 milyon liralık kısmının da, istanbul 
Belediyesince karşılanması lâzımgelmekte ve bu işlerin 1955 - 1957 yılları içinde biti
rilmesi icabetmektedir. Bu tahsisatın 1955 - 1956 malî yılları içinde 3 milyon lirası te
diye edilmiş olup geriye 3 milyon lira kalmıştır. 
Bütçe île teklif olunan 3. milyon lira bu taahhüt ve kanunun icabıdır. 

Bu yıl yapılması düşünülen iş miktarına göre teklif olunmuştur. 

Mahallin şartlarına göre iş yapmak ve yaptırmak güçlüğü karşısında bu tertibe fazla 
tahsisat teklifinden kaçınılmıştır. 
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11 Elâzığ - Van hudut hattı inşaatına ait mukavele gereğince 1957 malî yılında yapılacak 
işlerle 1956 yılında yapılmış işlere karşılık olarak verilen bonolann itfa karşılığıdır. 

Lira 

— 1956 yılında 1957 vadeli olarak 1 ..IX. 1956 tarihine kadar verilmiş bono 
yoktur. 

250 000 Şubat 1957 tarihine kadar verileceği tahmin olunan bono miktarı 
50 000 7 nci kısım hesabı katî farkı 

273 500 10 neu kısım hesabı katî farkı 
250 000 11 ve 13 ncü kısımlar ıhesabı katî farkı 
018 356 Müteferrik işler 2 nci kısım hizmet karşılığı 
78 335 Müteefrrik işler 1 nci kısım hesabı katî farkı 

000 000 Müteferrik işler 3 ncü kısım hizmet karşılığı 
303 253 Elâzığ istasyon tesisatı işi 
179 102 Muş istasyon binaları 
200 000 Muş istasyonu şehre irtibat yolu 
100 000 Denıirköprü montajı hesabı katî farkı 
200 000 Genç - Muş arası 2 nci sene bakım ve işletme masrafları 
300 000 Emanet işler 
250 000 İstimlâk masrafları 
497 454 îdare masrafları 

10 350 000 
1 350 000 Tenzil 

9 000 000 1957 teklifi 

12 Horasan - Sarıkamış hattı üzerinde yapılmakta olan inşaat devam etmektedir, isteni
len tahsisatın sarf mahalleri aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

1 000 000 1957 vadeli olarak bugüne kadar verilmiş olan bonolar 
S 500 000 1957 vadeli olarak yıl sonuna kadar verileceği tahmin olu

nan bonolar 

9 500 000 9 500 000 Yekûn 
3 563 469 Dördüncü kısım inşaatı 
2 038 636 Beşinci kısım inşaatı 
3 000 000 Altıncı kısım inşaatı 

500 000 Erzurum Makine Deposu 
3 250 000 Yol malzemesi ve malzemenin gümrük ve sair masrafları üst yapı için 

900 000 Devlet Demiryolları nakliyesi 
500 000 İstimlâk 
200 000 Emanet işleri 
200 000 Ray ve tesisatı 
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100 000 Bakım masrafları 
247 868 îdari masraflar 

24 000 000 
10 500 000 1958 vadeli olarak verilecek bono 

13 500 000 1957 teklifi 

13 94 kilometreden ibaret Gazianteb - Karkanıış hattı inşaatına devam olunmaktadır. Alt
yapı inşaatının 1957 yılında tamamlanmasına çalışılacaktır. Üstyapı inşaatı için lüzumlu 
tahsisat 1957 bütçesinde derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Lira 

500 000 Bugüne kadar 1957 vadeli verilen bonolar 
3 500 000 Yıl sonuna kadar 1957 vadeli verilecek bonolar 

4 000 000 4 000 000 
60 000 Maraş istasyon binaları hesabı kati farkı 
16 684 G. Anteb » » » » » 

100 000 4 ncü kısım inşaatı 
1 121 105 5 nci » » 
2 200 311 1 nci müteferrik 
2 000 000 2 nci » 
1 000 000 3 ncü » 
3 400 000 Üstyapı malzemesi ve masrafları (Gümrük ve saire travers) 
2 000 000 Fribot siparişleri 

400 000 Devlet Demiryolları nakliyeleri 
300 000 istimlâk 
800 000 Emanet işler (Ray ferşiyatı) 
351 900 idare masrafları 

17 750 000 
5 750 000 1958 vadeli bono ile karşılanacak olan 

12 000 000 1957 teklifi 

14 Kozlu - Ereğli ana hattının Ereğli'den Çataldere'ye kadar/ olan 8 kilometrelik kısmı 
ile 6 kilometreden ibaret olan Armutçuk şube hattının inşaatı tamamlanmış olup işlet
meye devredilecektir. Ancak 3847 sayılı Kanun gereğince iki senelik tamirat ve 
balum işinin Vekâletçe yapılması icabetmektedir. 1956 yılmda Ibu hatların 'bakımı için 
900 hin lira sarf edilmiş olacaktır. 1957 yılında aynı işlerin 800 bin lira ile idaresi 
mümkün görülmektedir. 

15 1957 malî yılı bütçesine konulan tahsisat ile : 
A) Iltisalk hatları 
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1. îzmir Çimento Fabrikası 
2. Balıkesir » » 
3. Afyon » » 
4. Adana » » 
5. Söke » » 
6. Gazianteb » » 
7. Elâzığ » » 
8. Batman » » 
9. Aşkale > » 

10. Kayseri » » 
11. Balıkesir » » 
B) Çift hatlar 
1. Pendik - Gebze 
2. Soğuksu - Çekmece 
3. Ankara - Sincanköy 

Bunlardan Eskişehir - Çukurhisar iltisak hattı yapılmış ve işletmeye açılmıştır. Di
ğer çimento sanayii iltisak hatları alt yapı inşaatlarına devam olunmaktadır. Çift 
hatlardan Soğuksu - Küçükçekmece hattı inşaatına devam olunmaktadır. Pendik -
Gebze'ye «başlanmıştır. 

1 000 000 
3 500 000 

400 000 
300 000 

1 200 000 
700 000 
200 000 
150 000 

7 450 000 
2 450 000 

5 000 000 

1956 yılında verilecek bono 
Pendik - Gebze 
Halkapmar 
Fabrika iltisak hatları 
Üst yapı malzemesi 
İstimlâk 
Devlet Demiryolları nakliyesi 
tdare masrafları 

1958 vadeli bono üe 

1957 teklifi 

îşletmeye açılmış bulunan hatlarda yapılması lüzumlu görülen istimlâkler ile evvelce 
yapılmış olan istimlâklerden dolayı bedel tezyidi için ilâma bağlanan borçların öden
mesi ve yapılmasına lüzum görülecek ettid ve istikşaf masrafları. 
îşletmeye açılmış olup iki senelik bakım ve tamiratına başlanılmış olan hatların ba
kım ve tamirat işlerinde çalışan hizmetlilerle işçilere 3487 sayılı Kanun ve talimatna
mesi gereğince verilecek kaza tazminatı ile tedavi, teçhiz ve tekfin masrafları karşılı
ğıdır. 

6237 sayılı Kanun mucibince inşaatlarına başlanmış liman, iskele ve ufak barınaklar 
dolayısiyle girişilmiş olan taahhütlere göre 1957 malî yılı içinde tediyesi icabeilen 
miktarların karşılığıdır. 



If. Lira 

7 571 742 
10 200 000 
7 912 000 

970 940 
5 151 796 

910 000 
175 000 

1 000 000 
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Yapılacak isler 

İskeleler 
Barınak ve limanlar 
Hermes kredisi 
Bina inşaatı 
Taramalar etüd ve istimlak ve diğer 
masraflar 
6 römorkör inşaatı 
4 » » 
Lâyter 

38 891 478 
9 891 478 1958 vadeli bono il© karşılanacaktır 

24 000 000 1957 teklifi 

40 10 ncu madde dışında kalan işlerin istikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ile diğer 
masraflar ve istimlâk bedelleri karşılığıdır. 

Lira Nev'i 

200 000 Etüd 
1 500 000 İstimlâk 

800 000 İdari masraflar 

2 500 000 1957 teklifi 

10 »Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasiyle akdedilip 5676 ve 6377 sayılı kanunlar
la tasdik olunan 16.3 milyon dolarlık anlaşmanın gerektirdiği iç tahsisatı «ağlamak 
üzere 300 milyon liralık bir yetki alınmıştır. 

Girişilen taahhütler 

Salıpazarı rıhtım ve ambarları 
Tophane rıhtım ambarları 
Haydarpaşa liman tevsiatı 

> II nei kısım 
İzmir Alsancak Limanı ıslah ve tevsii 
Samsun Liman inşaatı 

» kanalizasyonu 
İskenderun liman tevsiatı 

» altyapı 
» üstyapı 

Mersin liman inşaatı 
» işletme binaları 
> kontrol binası 

Haydarpaşa, taraması 

ihale bedeli 

9 150 000 
18 514 000 
15 250 000 
6 000 000 

31 150 000 
39 440 000 
3 000 000 
4 500 000 

879 069 
500 000 

69 000 000 
12 000 000 

108 176 
600 000 

1957 yılıtida 
yapılacak iş 

miktarı 

— 
4 000 000 
3 880 756 
1 000 000 

10 000 000 
10 000 000 
1 000 000 

— 
379 069 
300 000 

1.0 100 000 
1 000 000 

80 000 
600 000 
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ihale bedeli 

Samsun demiryolu nakliyesi 
Samsun vagon kirası — 
Samsun vagon tamiri 
Seyhan tarak gemisi tamiri ,— 
Uskut ekskavatör yedekleri 
Kamsas tediyeleri — 
Müteferrik — 
Haydarpaşa pozu ve köprüsü — 
Verilmiş olan bonolar 3 000 000 
Yıl sonuna kadar verilecek 16 000 000 

19 000 000 

1957 teklifi 

1957 
yılında ya

pılacak işler 

500 000 
1 000 000 

300 000 
300 000 
275 000 

1 000 000 
500 000 
500 000 

> 

19 000 000 

65 564 825 
36 000 000 

1958 vadeli bonolarla eski yıllarda 
verilen avanslar mahsubiyetiyle karşı
lanacak olan 29 564 825 

2 800 000 
1 500 000 

450 000 
1 500 000 

450 000 
300 000 

7 000 000 

1957 yılında yapılacak istimlâklerle tahminî tutarlar aşağıda gösterilmiştir 
İskenderun liman sahasının kısmi istimlâki 
istanbul liman sahasının istimlâki 
izmir liman sahasının istimlâki 
Mersin liman sahasının istimlâki 
Samsun liman sahasının istimlâki 
idari ve diğer masraflar (Proje, etüd ve aplikasyon 
işleri) 

Liman inşaatının süratle ilerlemekte olmasına rağmen geçici görevle yaptırılması ica-
beden kontrol işlerinin 1956 yılı tahsisatı ile idaresine çalışılacaktır. 
Yapı ve imar işleri Keisliği için geçen yıl verilmiş olan 360 000 liranın 1957 malî yı
lında kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

1957 malî yılında 795 nci fasıl ile 6746 sayılı Kanun gereğince yeniden açılan fasıllara 
mühim miktarlarda tahsisat konulmuş olduğundan bu fasıl tahsisatı 1956 malî yılı tah
sisatına indirilmiştir. 
Elektrik istihsalinde yurdun en zengin enerji kaynaklarından olan akar sulardan fay
dalanılmak gayesiyle geçen yıllarda başlanılan Yeşilırmak, Kızılırmak, Aksu, Dicle 
ve Fırat'ın etüdlerine devam olunacağı gibi yakın havzalarımız üzerinde diğer Dev
let teşekküllerinin çalışmaları yakînen. takibolunarak bunlardan enerji istihsali im-
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10 

20 

kânları incelenecektir. Bunların dışında yıllardan beri üzerinde çalışılan topoğrafik, 
jeolojik köylerin elektriklendirilmesi ve hidro - elektrik güçlerin tesbiti etüdlerine de
vam olunacaktır. • * 

Gerze'de yangın felâketine ugrıyanlara 6683 sayılı Kanunda yazılı esaslar dâhilin
de verilmek üzere 919 ev inşası 12 002 700 liraya ihale edilmiştir. 1957 yılında 
yapılacak işin tahminî bedeli 4 milyon liradır. 
Lüleburgaz ve tnece'de su baskınından zarar görenlere mesken yaptırılması için ge
rekli faaliyete başlanmıştır. Henüz bir taahhüt yoktur. 
6746 sayılı Kanun gereğince Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım karşılığıdır 1957 yılında : 

Edirne (Merkez ve köylerde) 
Kırklareli (Merkez ve köylerde) 
Eskişehir vilâyet dâhilinde 

546 
154 
410 

aded ev yaptırılması için teklifler istenilmiştir. Taahhüt yoktur. 
Günden güne iş hacminin artması dolayısiyle elde mevcut nakil vasıtaları işleri 
kontrola kâfi gelmemekte olduğu gibi birçoklarının eskimiş bulunması dolayısiyle 
kullanılamıyacak duruma gelmişlerdir. Bu sebeple 15 - 20 vasıtan satınalınması için 
250 000 lira teklif olunmuştur. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı 
6480 sayılı Kanuna müsteniden ödenen Vekil tahsisatı olup 1 000 X 12 — 12 000 li
ra olarak teklif edilmiştir. 

Maaşlarının yıllık 
Adedi tutarı 

11 Merkez memurları maaşı: 
Teşkilât kanununa göre merkez memurlarının 
1957 yılı (L) cetveli me\rkûfatı 

465 
92 

v 

2 103 300 
463 800 

373 1 639 500 Liradır. 1957 fiilîsi 
Madde ödeneği üst derece farkları ve beş tahsisat ile birlikte geçen yılın aynıdır. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı: 

Teşkilât kanununa göre vilâyetler memurlarının 
1957 yılı (L) cetveli mevkuf atı 

1957 yılı fiilîsi 
Teşkilât kanununa göre ecnebi memleketlerdeki 
ateşelikler memurlarının 
Madde ödeneği üst derece, emsal farkları ve beş tahsisat ile birlikte geçen yılın ay
nıdır. 

Adedi 

280 
37 

243 

40 

Maaşların yıllık 
tutarı . 

1 038 900 
168 000 

870 900 Liradır. 

181 500 Liradır. 



Merkez memurları açık maaşı : 
Açık maaşı almakta olan merkez memurlan bulunmadığından maddeye bir lira Ödenek 
teklif olunmuştur. 
Vilâyetler memurlan açık maaşı ; 
Vilâyetler memurlanndan açık maaşı almakta olan bulunmadığından maddeye bir lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
Maddede görülen fazlalık 13 daktilo ücretlerinde değişiklik yapılmasından, 5 teknisiyen 
kadrosu ilâvesinden ileri gelmektedir. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
Maddede görülen fazlalık vilâyetlere 8 aded hizmetli kadrosu ilâvesinden mütevellit bu
lunmaktadır. 

Merkez geçici hizmetliler cetveli : 
Madde ödeneği geçen yılın aynıdır. 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Madde ödeneği geçen yılın aynıdır. 

Merkez memurlan çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatından eksik teklif olunan 2 500 lira vilâyetler maddesine zam olun
muştur. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı kifayet etmediğinden 206 - 11 nci maddeden düşülen 2 500 lira bu 
tertibe teklif olunmuştur. 
Merkez memurlan doğum yardımı : 
Kifayet etmekte olan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Kifayet etmekte olan geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Merkez memurlan ölüm yardımı : 
Kifayet etmekte olan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı -. 
Kifayet etmekte olan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
Yakaoak zammı : 
Geçen yıl Ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Tahakkuk etmiş bir istihkak bulunmadığından tertibe bir lira ödenek teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34 - 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Tertipteki artış ilgili maddelerin fazlalıklanndan mütevellit bulunmaktadır. 

Temsil tahsisatı : 
Kanuni bir ödenek olmakla geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Kırtasiye (Merkez) : : 

Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. :'':';W' 
Döşeme (Merkez) : "* '" ."'".' 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 



30 Demirbaş (Merkez): ' 
Maden teşkilâtı ihtiyaçlarının ikmali için maddeye 6 000 lira fazlasiyle teklif yapıl
mıştır. 

40 öteberi masrafları (Merkez): 
r Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. "~ 1 

50 Aydınlatma (Merkez): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

60 Isıtma (Merkez): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

302 10 Kırtasiye (Vilâyetler): 
Maden teşkilâtı ihtiyaçları için maddeye 2 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

20 Döşeme (Vilâyetler): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş (Vilâyetler): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları (Vilâyetler): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma (Vüâyetler): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. , ! 

60 Isıtma (Vilâyetler): 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Maden Kanununun icabettirdiği kuyudatın tesisi için maddeye 30 000 lira fazlasiyle 
teklif yapılmıştır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücreti : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

21 Merkez telef on masrafları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli : 
Kifayet edeceği anlaşılan madde ödeneği 120 000 lira olarak teklife alınmıştır. 

306 Giyecekler : ' * 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

307 10 Daimî vazife harcırahı: 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Kifayet edeceği anlaşılan madde ödeneği 100 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı: 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı: 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

3F& 
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50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları 
Geççn yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

308 11,12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları: 
Kifayet ettiği görülen geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

309 11,12, Taşıt masrafları: 
21,22 

Kifayet ettiği görülen geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

310 10-99 Ticaret ataşelikleri masrafları : 
Yeni açılacak ateşeliklerin çeşitli ihtiyaçları için fasıl ödeneği 18 500 lira fazlasiyle tek
lif olunmuştur, 

403 Temsil masrafları: 
İhtiyaca kâfi geldiği görülen bu madde ödoneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

408 6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre yapılacak ödemeler: 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları masrafları: 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair masrafları : 
Maden Kanununun tatbikatı dolayısiyle artmış bulunan ilân masraflarını karşılamak 
üzere madde ödeneği 20 000 lira fazlasiyle teklife alınmıştır. 

422 Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları : 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

451 10,20 Yayın masrafları : 
Fasıl yekûnu itibariyle geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Tesbit olunan ihtiyaca göre madde ödeneği 6 200 lira noksaniyle teklife alınmıştır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

457 iç kongreler masrafları : 
Bu tertibe teklif yapılmamıştır. 

458 10,20 »Sergi masrafları : 
Fasıl ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları .-
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

502 10,20 Eski yıllar borçlan : 
Fasıl yekûnu itibariyle geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları makine, alet ve vasıtalar onarımı : 
Tesbit olunan ihtiyaçlara göre madde ödeneği 1 250 olarak teklif edilmiştir. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satmalmacak makine, alet ve malzemeler : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

756 Sanat modelleri satınalınması ve dağıtılması masrafları 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur 



— âsi — 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1957 malî yılı bütçesi cari masraflar 173 241 414 ve ya
tırımlar 15 041 596 lira dâhil 188 283 010 lira olarak tanzim edilmiştir. Hizmetlerin mahiyetine gö
re teklif olunan tahsisatların mucip sebepleri tertipleri itibariyle arz olunmuştur. 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
11.1.1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanunun ibirfrıei maddesini tadil eden 6480 sayılı Ka
nun mucibince Vekile ayda 1 000 bradan ödenen makam tahsisatının bir yıllık tu
tarıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
1 559 100 Fiilî kadro tutarı 

348 100 Bir ve iki üst derece karşılığı 
440 100 3017 sayılı Teşkilât Kanununun 78 nci ve Memurin Kanununa ek 5439 

sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden merkez ve merkeze bağlı 
müesseselerde istihdam olunan kadrolar 'karşılığı olup vilâyetler memur
ları maaşı tertibinden tenzil olunarak merkez memurları maaşına zam 
olunan 

68 400 Yeni kadro teklifinin ihtiva ettiği kadro tutarı 
99 300 Yeniden teklif edilen kadroların yıllık tutarı 
30 900 Kaldırılan altı kadro tutarı 

68 400 

990 437 Tahsisat 

3 406 137 Yekûn 

12 Vilâyetler memur] an maaşı : 
35 223 600 Fiilî kadro tutan 
2 980 400 1 ve 2 üst derece karşılığı 
1 598 300 Yeni kadro teklifinin ihtiva ettiği kadrto tutan 

' 123 300 Yeniden ihdas olunan müessesatı sıhhiye için teklif edilen 
kadrolar. 

142 500 .1957 senesinde açılacak 20 sağlık merkezi 
216 300 1957 senesnde Buldan, Giresun Göğüs ve Trabzon, Giresun 

Kemik, Düzce Göğüs Hastalıkları hastaneleriyle Urfa, Rize, 
Eğridir Kemik ve Atatürk Sanatoryumu paviyonlannm ica-
bettirdiği mütehassıs ve idare memuru kadrolariyle Arka-
ra Nümün 3 ve Şişli hastanelerinin baştabip muavini kad
ro! an. .*Krl' '•***• 

58 800 Adana ve Gazianteb doğum evlerine ilâve edilecek 150 ya
tağın icabettirdiği kadrolar, 

257 000 1956 yılında mezun olan ve 1957 yılı bidayetinde hizmete girecek 450 
hemşire namzedinden 320 sinin 6 ve 12 aylık kadroları. 

258 000 (L) cetvelinden çıkarılan 130 hemşire yardımcısının 80 aded 20 ve 50 
aded 15 liralık kadrolan tutarı. 
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94 800 1957 senesinde açılacak dört köy ebe okulu. 

3 799^000 Büyük Millet Meclisinde bulunan sağlık memurları kadrolanmn icabet
tirdiği tahsisat tutarı. 

765 000 1956 ve 1957 yıllarında yatılı köy ebe okullarından mezun olacak 700 köy 
ebesine ait kadro. 

54 000 Diyarbakır Hıfzıssıhha Müessesesi. 
68 700 Verem savaş kurulları , . . .".'['". . '".' i ı - * 

2 038 400 Yekûn • < * >• - ^ . ^ v , . - ? s -
Tenzil olunan 

440 100 3017 sayılı Teşkilât ve 5439 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince 
merkezde istihdam olunan kadrolar tutarı 

1 598 300 Yekûn 

13 419 463 Tahsisat 

57 020 763 Yekûn 

21 Merkez memurları açık aylığı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık aylığı : 
Cteçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
592 500 1956 yılı bütçesine bağlı (D) cetveli tutarı. 

67 200 Vekâlet merkez teşkilâtında çalıştırılmasına lüzum hâsıl olan 
hikmetliler. 

71 700 Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi Müdürlüğünde
ki hizmetlerin ifası için teklif olunan 31 kadro. 

9 300 Kadrolarda yapılan değişiklik dolayısiyle husule gelen fark. 
204 300 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesindeki şubelerin 

tevsii dolayısiyle ifası zaruri hizmetler için teklif olunan kad
rolarla verem mücadele teşkilâtı tarafından tatbik edilecek 
BCG- Kampanyası faaliyetinin icabetirdiği kadrolar. 

352 500 352 500 

387 450 Tahsisat 

1 332 450 Yekûn 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
17 367 900 1956 yılı bütçesine bağlı (D) cetveli tutan. 

111 600 1957 yılında açılacak 20 sağlık merkezinin icabettirdiği 143 hizmetli 
kadro tutan. 

5X4 3§0 1957 yılında yeniden tesis edilecek hastanelerler 1956 yılında mevcut 
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bulunan hastanelerin tevsii dolayısiyle ilâvesi gerekli yatakların icabet-
tirdiği personel kadroları. 

113 400 Mevcut doğum ve çocuk bakım evlerinde yapılan tadilât dolayısiyle 
genişliyen yerlere ilâve edilen yatakların icabettirdiği kadroların tutarı. 

64 500 1957 yılında yeniden açılmasına karar verilen verem savaş dispanser
leri için alınacak kadroların tutarı. 

13 500 Ana ve çocuk sağlığı tekâmül merkezleri için IJNICEF tarafından ve
rilen beş vasıtanın şoför kadroları tutan. 

16 800 1957 senesinde açılması mukarrer 4 deri ve tenasül hastalıkları müca
dele dispanserleri kadroları için. 

4 800 Frengi savaş kurullarında çalıştırılmasına lüzum hissedilen dört ha
deme kadrosu için. 

43 500 1957 yılında tesis olunacak Diyarbakır Hıfzıssıhha Müessesesinin ica
bettirdiği kadrolar tutarı. 

75 000 125 lira ücretli sıtma savaş sağlık koruyucularından 250 adedinin üc
retinin 150 liraya çıkarılması sebebiyle husule gelen fark için. 

125 000 Hastanelerle sıhhat ve içtimai muavenet kurumlannda çalışan hasta 
ve çocuk bakıcılarına muhassas 100 lira ücretli 500 kadronun 125 liraya 
ve 125 lira ücretli 150 aded kadronun 150 liraya çıkanlması neticasi 
husule gelen fark için. 

187 200 Hahtanelerle doğumevleri ve sağlık merkezlerinde vazifeli ahçılar için 
alınmış bulunan 100 - 300 lira ücretli kadrolarda ehliyetli ahçı çalış
tırılması mümkün olamadığından bu kadrolara birer derece fark veril
miş olması için. 

69 000 Ebe - laborant, hemşire okullarındaki ikinci sınıf talebelerinden her 
birine ödenen 25 lira ücretin karşılığı için. 

1 408 650 Yekun. 

+rt 500 

1 281 150 1 281 150 
g""tf , ı ı İl.' '• "ı'ı"."'T I 

7 459 600 

26 108 650 

67 500 Tenzil olunan 
y BCG kampanyasında çalıştırılan 
| şoförlerin merkezde idaresi uy-

60 000 225 X 25 X12 [ gun olacağı mülâhazasiyle vilâyet • 
200X25X12 f 1er hizmetlileri tenzil edilerek 

j merkez hizmetlileri tertibine nak-
j ledilen. 

127 500 Tenzil olunan 

İlâve olunan 

Tahsisat 

Yekûn 

Stajyer köy sağlık memurlan ücreti: 
Mevcut stajyer köy sağlık memurlanndan aylığa geçecek memur bulunmadığından ter
tibini muhafaza maksadiyle bir lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
1. îki seneden beri anestezist olarak çalıştırılmakta bulunan Alman tebaalı Vintinger'-
den bilhassa personel yetiştirmekte istifade olunduğundan 2 000 lira ücreti 3 400 
liraya, 
2. İstanbul 'da bulunan bir tercüman veya sekreterin 600 lira olan ücreti 650 liraya çı
karılması sebebiyle bu tertibe 20 175 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Mevcut tahsisattan bugüne kadar yapılan sarfiyata ve ilâve olunan kadrolara göre ge
çen seneki tahsisata 5 000 lira ilâvesiyle teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Yapılan sarfiyat miktarına göre mevcut tahsisat miktarının' kifayet etmiyeceği tah
min edilmekte olması ve ilâve edilen kadrolar da nazara alınması sebepleriyle 50 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı • 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun mucibince 1 500 ve daha yukarı yerlerde daimi suretle bulunanla
ra verilmekte olan yakacak zammı karşılığı olup geçen sene tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Aylık ve ücret tahsisatı olarak teklif olunan miktarın % 5,5 u üzerinden hesaplan
mıştır. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına 175 liradan verilmekte olan temsil 
tahsisatının bir yıllık tutan olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı : 
530 760 470 fiilî kadro tutarı. 

7 624 Yeniden tesis olunacak 20 sağlık merkezi, 5 hastane ve ayrıca 30 dis
panserle, İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibine ait kadronun 
75 liradan 200 liraya çıkarılması. 

607 000 Yekûn 
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10 Kırtasiye: 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

20 Döşeme: 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş: 
Geçen yıl tahsisatı aynen tekli i' edilmiştir. 

40 öteberi masrafları: 
Vekâlet merkez daireleri kadrolarının genişlemesi üzerine şehir suyu içme suyu sarfiyatı, 
küçük onarım işleri, temizlik malzemesi, bahçe malzemesi gibi ihtiyaçlarda, yapılan ilân üc
retleri için 1956 malî yılı başından Temuz sonuna kadar geçen beş aylık devre zarfında 
8 000 lira sarf edilmiştir. Bu vaziyete göre aylık sarfiyatı vasatisi 1 600 liradır. Senelik 
ihtiyacı karşılamak üzere 1956 tahsisatına nazaran 5 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma: 
1956 yılı bütçesiyle alınmış bulunan tahsisat Vekâlet binası aydınlatma masrafını karşı
ladığından geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

60 Isıtma; 
Vekâlet binası kalorifer tesisatının yenilenerek evvelce bir taneden ibaret bulunan ka
zan adedi üçe çıkarılmıştır. Senelik maden kömürü ihtiyacı 306 ton ve kaloriferi olmı-
yan depo ve dairelerin senelik kok kömürü sarfiyatı 78 tondur. 59 liradan alman lin
yit kömürünün depoda yanma tehlikesi her an mevcudolduğundan zaruri olarak tonu 
63 lira olan tuvenan maden kömürü alınması icabetmiş ve bu suretle senelik ihtiyaç için 
aşağıda sureti hesabı gösterilmiş olduğu üzere 6 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olun
muştur. 

Ton Fiyatı Tutarı 

Maden kömürü 306 63 
Kok 78 88 
.Vakiiye, tahmil 

Tahliye, istif masrafı 28 500 Yekûn 

10 Kırtasiye: fâSP^I*^ '' "•"• > •""•"'-
Vilâyetler sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleriyle kaza ve nahiye hükümet ta
bipliklerinin Devlet Malzeme Ofisinden temin edecekleri kırtasiye ihtiyaçları kar-
lışığı olarak aynen teklif olunmuştur. 

20 Döşeme: 
Vilâyetler sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleriyle kaza ve nahiye hükümet ta
bipliklerinin masa, sandalya, etajer, gibi raübrem ihtiyaçlarını temin etmek üzere geçen 
seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş: 
Vilâyetler sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleriyle kaza ve nahiye hükümet ta
bipliklerinin yazı makinesi, soba, yazı takımı, dolap ve emsali demirbaş ihtiyacı karşı
lığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları: j^F7$î*'»"-T"":* r 

Teşkilâtın su ve temizlik malzemesi ihtiyacı karşılığı olarak 1956 yılı bütçesiyle alın
mış bulunan 35 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1957 senesinde 5 000 
lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

19 278 
6 864 
2 358 
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50 Aydınlatma: 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde mevcut teşkilâtın aydınlatma ihtiyacı karşılığı olup ge
çen yılki tahsisatın aynıdır. 

60 Isıtma: 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleriyle kaza ve nahiye hükümet tabiplikleri' 
dairelerinde istimal olunan soba ve emsali ısıtma vasıtalarının bir yıllık ihtiyacı kar
şılığı olarak geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

30.°> Basılı kâğıt ve defterler: 
Vekâlet merkez teşkilâtının basılı kâğıt ve defter ihtiyacını temin etmek üzere geçen 
yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
5584 sayılı Posta Kanununun 20, 22 ve 23 neü, 5009 sayılı Kanunun 1 nci ve 2722 
sayılı Kanunun 1 nci maddeleri ve hazırlanan tarifeler gereğince PTT İdaresine öde
necek posta ve telgraf masrafları karşılığı olarak geçen seneki tahsisat aynen teklif 
olunmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
ödenecek posta ve telefon masrafları karşılığı olarak geçen seneki tahsisat aynen tek
lif olunmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları: 
Vekâlet merkezinde mevcut santral ve diğer telefonların bir senelik mükâleme tutarı 
olup geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde mevcut Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlükleriyle 
Hükümet tabipliklerinin telefon masrafları karşılığı olarak 10 000 lira fazlasiyle 
teklif yapılmıştır. 

305 11 Merkez : 
Hudut ve 'Sathiller Sağlık Umum Müdürlüğüne ait 1 No.lu apartmanın iki dairesi beş 
sene müdetle Vekâletçe resmî daire olarak kiralanmıştır. Gecen yıl tahsisatı aynen 
teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler : 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde kira ile tutulan Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlükle
riyle Hükümet tabipliklerinin oturmakta oldukları binaların kira bedeli karşılığıdır. 
Sarfiyat seyrine gtire 75 000 lira tahsisat tenzil olunmuştur. 

306 Giyecekler : 
Vekâlet müstahdemlerinin senelik elbiselik, paltoluk ve ayakkabı ihtiyaçları her sene 
Sümerbank Alım ve Satım müesseselerinden temin edilmektedir. 94 müstahdeme elbi
se, palto, ayakkabı ve iş elbisesi verileceği hesabolunarak 11 600 lira fazlasiyle 
26 600 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

94 X 120 o* 11 230 Elbise 
H X 33 t« 3 032 
16 X 25 s 400 
16 X 33 « 528 
94 X 120 «s 11 280 

80 

Ayakkabı 
tş elbisesi 
Ayakkabı 
Palto 
Küsurat farkı 

26 600 Yekûn 
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10 Daimî vazife harcırahı : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi mucibince yurt içinde veya dışın
daki bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin olunacaklara verilecek yol masrafı yev
miye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı ay
nen teklif olunmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Sağlık müdürleri, kaza ve nahiye hükümet tabipleriyle, sağlık merkezleri şoförlerinin 
mmtakaları dâhilinde yapacakları vazife seyahatleri dolayısiyle tahakkuk edecek yol 
masrafı ve yevmileri karşılığı olarak geçen seneki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş tetkikatı için vilâyet ve kaza merkezlerinden 
köylere gönderilen sağlık müdürleri, hükümet tabipleri, mütehassıslar ve merkezden 
gönderilen ekiplerin masraf ve yevmiyeleri karşılığı olup geçen senenin aynıdır. 

23 Trahomla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Trahom mücadele teşkilâtının teftiş, kontrol ve poliklinik muayeneleri ve köy tarama
larını yapan tabiplerle tedavi için köylere gönderilen memurların ve merkezden gön
derilen mütehassıs ve gezici trahom tarama ekibinin zaruri masraf ve yevmiyeleriyle 
yeni tâyin olunan sağlık memurlarının trahom hastane ve dispanserlerinde kursa tâ
bi tutulacak köy okul öğretmenlerinin kurs yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıl 
tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

24 Zührevi hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Frengi savaş teşkilâtının teftiş ve kontrollarını ifa eden tabiplerle frengi tarama te
davisi için köylere ve tedavi istasyonlarına gönderilen memurların ve merkezden gön
derilen frengi inceleme ve tarama ekiplerinin tahakkuk edecek yol masrafı ve yevmi
yeleri karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

25 Sıtma ile savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Sıtma Savaş Başkan, Müşavir ve şube tabipleriyle sürfe ve merkez memurları ve şo
förlerin mmtakaları dâhilinde yapacakları seyahatlerden dolayı tahakkuk edecek yol 
masrafı ve yevmiyeleriyle kursa tâbi tutulacak memurlann zaruri masrafları da bu 
tertipten ödenmekte ise de, şimdiye kadar yapılan sarfiyat seyrine göre 50 000 lira 
noksaniyle teklif yapılmıştır. 

26 Veremle savaş muvakkat (harcırahı : 
BCG kampanyası faaliyetleri hususunda Hükümetimizle Dünya Sağlık Teşkilâtı ve 
UNICEF arasında 20. XII . 1952 de imzalanan Ana Sözleşmeye ek 7 No. lu ikinci an
laşma gereğince 1957 yılı için Hükümetimizce taahhüdedilen üç milyon kişinin tüber
külin tecrübesine tâbi tutulması ve bu faaliyeti ifa edebilmek için de mezkûr ek an
latma gereğince 1957 yılındaki personel sayısı nazarı itibara alınarak bu personelin 
vasati gündelikleri üzerinden hesaplanan bir senelik muvakkat vazife harcırahları 
için 100 000 lira fazlasiyle 850 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Sağlık müesseselerini teftiş ve murakabe eden 47 müfettişin bir yıllık yevmiye ve za-
ruri masraf tutarı olan geçen seneki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı .* 
Merkez ve vilâyetlerdeki hastane ve müesseselerde mevcut eleman ve teknisiyenlerkı 
hastane idaresi ve teknik mevzular üzerinde yetiştirilmesini temin etmek üzere 1956 
yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
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50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi arasında varılan anlaşma 
gereğince ecnebi uzman ve hizmetlilerin daftıilî masrafları karşılığı olarak geçen yıl 
tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

60 Ana ve çocuk sağlığı muvakkat harcırahı ; 
6367 sayılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fo
nu ile akdedilen teknik yardım esas Anlaşması ve bu kanunun 2 nei maddesinin ver
diği salâhiyete istinaden aynı fonla akdedilen Ana ve Çocuk Sağlığı Tatbikat Anlaş
ması gereğince ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde çalıştırılan ve çalıştırılacak olan 
memur ve personelin zaruri masrafları karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen tek
lif edilmiştir. 

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 gö
ren sağlık memuru ve sağlık koruyucularının tazminatları karşılığı olarak geçen yıl 
tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

M Merkez : ırt-^: z~~: 
Sarfiyat daha ziyade ayakta tedavi gören hasta memurların reeçte bedellerine aittir. 
İhtiyaç ve sarfiyat miktarı nazara alınarak 2 500 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

12 Vilâyetler : 
Yatarak veya ayakta tedavi gören hasta memurların tedavi masrafları karşılığı ola
rak geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
Makam otomobilinin işletme masrafı karşılı olup geçen yıl tahsisatı aynen kabul olun
muştur. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafları ; 
Makam otomobilinin onarma masrafları karşılığı olarak geçen sene tahsisatı aynen 
konulmuştur. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
Vekâlet evrakının tevziatında kullanılan vasıtanın işletme masrafı karşılığı olarak 
geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Vekâlet evrakının tevziatında kullanılan vasıtanın onarma masrafı karşılığı olarak 
geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Devamlı surette muhtelif vilâyetlerde bulaşıcı ve salgın hastalıklar savaşında hizmet 
gören 48 vasıtanın bir yıllık işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak 100 000 lira 
tahsisat teklif olunmuş ve 140 000 lira tahsisat bütçeden çıkarılmıştır. 

43 Trahomla savaş taşıt masrafları : 
Trahom savaş teşkilâtında mevcut 17 motorlu vasıtanın bir yıllık işletme ve tamir 
masrafı karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

44 Zührevi hastalıklarla savaş taşit masrafları : 
Frengi mücadele hizmetlerinde istimal olunan 7 vasıtanın işletme ve tamir masrafları 
için geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları : 
Sıtma mücadele hizmetlerinde çalıştırılmakta bulunan 154 vasıtanın mühim bir kısmı 
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1951 yılında Marşal Yardımından temin olunmuştur. Mevcut vasıtaların hemen kâf-
f'esi yıpranmış olup devamlı ve esaslı tamire muhtaç bulunmakta ve ancak bu suretle 
istifade mümkün olmaktadır. 
Sıtma savaş hizmetleri bu motorlu vasıtalardan her birinin ve yol şartları her ne olur
sa olsun, her gün yüzlerce kilometre mesafe katetmesini gerektiren hizmetlerdir Bu 
itibarla 195 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

4b' Veremle savaş taşıt masrafları : 
BCG kampanyasında çalıştırılmakta bulunan 52 motorlu taşıtların işletme ve tamir 
masrafları karşılığı olarak 50 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet »kurumlan taşıt masrafları ; 
1956 senesinde Devlet hastaneleriyle sağlık merkezlerinde mevcut 242 vasıtanın tamir 
ve işletme masrafları karşılığı* olarak 1956 yılı tahsisatına nazaran 12 000 lira noksa-
ııiyle 363 000 lira teklif edilmiştir. 
242 X 1 500 = 363 000 

48 T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssılıha Müessesesi taşıt masrafları : 
Mevcut bir vasıtanın işletme ve tamir masrafı karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı 
teklif olunmuştur. 

49 Ana ve çocuk sağlığı -taşıt masrafları . 
AnkaraMa kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi, İzmir'de ve Yenimahalle 
(Ankara'da) kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı merkezlerinin ev ziyaretleri için kullan
dıkları 3 motorlu vasıtanın program mucibince tesis olunan seyyar ekipler için 
UNICEF tarafından verilen 5 motorlu vasıtamn, Kızılcahamam'da Temmuz 1956 dan 
itibaren yapılmakta olan ana ve çocuk sağlığı tecrübî tatbikatı için UNICEF tara
fından gönderilecek vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak 5 000 lira 
fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

50 Sağlık propagandası taşıt masrafları: . 
Sağlık propaganda filimlerini köylere kadar götürmek üzere UNICEF tarafından he
diye edilen bir vasıtanın işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak geçen yıl tah
sisatı aynen teklif olunmuştur. 

Temsil masrafları : 
Vekâlet, makamı tarafından merkezde ve vilâyetlerde yerli ve yabancı misafirler için 
yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlamalar ve diğer müteferrik masraflar karşılığı ola
rak geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. • 

1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik masrafları : 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü dairesinde piyasadan satınalmacak müs
tahzarlar bedeline ödenmek üzere geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

10 Yüksek Sağlık Şûrası azaları huzur ücreti 
1593 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi mucibince senede üç defa toplanmakta bulunan 
Şûra azalarına aynı Kanunun 16 ncı maddesi mucibince verilecek huzur ücreti karşılı
ğı olup geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

20 Kodeks komisyonu azaları huzur ücreti : 
Tür kodeksi hakkındaki 3 . III . 1926 tarihli ve 767 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
mucibince Türk kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere teşkil olunan ko
misyon azalarına aynı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek huzur ücreti kar
şılığı olup geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur 
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Sağlık müzeleri umumi masrafları : 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de mevcut üç. sağlık müzesinin umumi masrafları kargılığı 
olarak geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Sağlık memurları okulları : 
Gerek koruyucu ve gerekse tedavi edici tababet bakımından lüzumlu personelin sürat
le yetiştirilmesini temin maksadiyle sağlık memurları okuluna 1957 senesinde 50 tale
be ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. Sağlık memurlarına duyulan âcil ihtiyaç karşısın
da bu 50 talebenin 1956 - 1957 ders yılında mektebe alınmalarına karar verilmiş bu
lunduğundan sureti hesabı aşağıda gösterilmiş olduğu üzere 1956 yılı tahsisatına na
zaran 10 900 lira fazlasiyle 435 900 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

93X300X 
&)7X300X 
60X230X 
93X300X 
50X300X 
50X600 

120 = 
270 = 
300 = 
150 = 
270 == 

— 

33 480 
248 670 
41 400 
41 850 
40 500 
30 000 

Üçüncü sınıf 
Bir ve ikinci sınıflar 
Personel 
Birinci sınıf 
Yeni alınacak talebe 
Tesis 

435 90Ö Yekûn 

Yatılı ebe yurdu : 
Ankara ebe yurdu, hemşire okulu ile tevhidedilmiş bulunduğundan bu okula ait 
masraflar hastaneler tertibinde gösterilmiştir. Sureti hesabı aşağıda gösterilmiş oldu
ğu üzere İstanbul Yatılı "Ebe Yurdu için teklif yapılmış ve 48 500 lira tahsisat çıka
rılmıştır. 

İkinci sınıf 
Birinci sınıf 
(*) Yurdun yeni binaya nakli dolayısiyle tesis 
masraflarını karşılamak üzere. 

22X300X 335 = 
78X300X 335 == 
20 000 (•) = 

22 110 
78 390 
20 000 

120 500 Yekûn 

30 Hıîzıssıhha okulu : • . . . . . - -,, * «• 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinin gerek mûtat faaliyetinin yürütülmesi ve 
gerekse her hangi bir zamanda xuhur edebilecek salgınlarla icabettiği şekilde müca
delenin yapılması için 1956 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

423 Trahomla savaş umumi masrafları : 
Mevcut trahom hastane, dispanser ve köy tedavi evleriyle trahom araştırma ve per
sonel yetiştirme merkezi, yeniden açılacak dispanser ve köy tedavi evleriyle müca
dele teşkilâtında mesai saatleri haricinde çalıştırılan öğretmenlere verilecek fazla me
sai ücretleri de dâhil olduğu halde gecen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş umumi umumi masraf lan : » 
Mevcut frengi müeadele teşkilâtı ile Brüksel Anlaşması gereğince sahil şehirlerimiz
de 1957 senesinde açılacak dört deri ve tenasül dispanseri ile iki frengi mücadele mü
şavirliğinin tesis ve diğer masrafları dâhil olduğu halde geçen yıl tahsisatı aynen tek
lif olunmuştur. 
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Sıtma ile savaş umumi ınasraflan : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Veremle savaş umumi masraflan : 
5368 sayılı Verem Savaş Kanununun icabettirdiği masraflarla mevcut ve yeniden açı
lacak verem dispanserlerinin masraflan karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen tek
lif olunmuştur. 

10 Devlet hastaneleri : 
1957 senesinde Devlet hastaneleıine 500, verem (hastanelerine 798 yemden tesis ve 
ilâve yatak ile yemden alınacak 150 hemşire yardımcı namzedi kadrosu da nazan dik
kate alınarak 1956 yılj tahsisatına nazaran 2 667 208 lira fazlasiyle 42 569 728 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 
Umumi hasta yataklan : 
15 195 1956 senesinde mevcut hasta yatağı 

150 1957 de yeni tesis hasta yatağı 
350 1957 de ilâve yatak 

Yekûn 
Verem yatakları : 
1956 da mevcut verem yatağı 
1957 de yeniden tesis olunacak verem yatağı 

Yekûn 

Talebe : 
860 1956 da mevcut talebe 
90 Ebe okulundan naklen 

15 695 

7 777 
798 

8 675 

950 Yekûn 
Personel : 

450 1956 da mevcut hemşire yardımcı namzedi 
150 1957 de alınacak hemşire yardımcı namzedi 

7 056 1956 da mevcut personel (hemşire yardımcıları hariç) 
310 Yeni tesis edilen 948 yatak personeli 
140 Yeniden ilâve edilen 350 yatak personeli 

8 106 Yekûn 

Umumi hasta yatakları masrafları : 
15 195 X 330X 365 = 18 302 377 1956 senesinde mevcut hasta yatakları 

150 X 330 X 180 = 89 100 1957 de yeni tesis hasta yatağı 
350X330X 365 = 421 575 1957 de ilâve yatak 

150X1 500 = 225 000 Yeni tesis yatak tesis masrafı 
350X 450 = 157 500 İlâve yatak tesis masrafı 

19 195 552 Yekûn 
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Verem yatakları: 
7 777 X 400 X 365 = 1 1 354 420 

798X400X 180 = 574 560 
798X1 500 = 1 197 000 

Talebe masraf 
860X300X 
90X300X 

Personel masr 
450X230X 
150X230X 

7 056X230X 
310X230X 
140X230X 

450 X 

Müteferrik mı 
971X300X 
121X300X 
121X300X 
i 21X300X 

H4X300X 

750X300X 

lan: 
365 = 
365 = 

•afları: 
365 = 
365 = 
365 — 
180 = 
365 = 
300 = 

israflar 
265 == 
365 = 
365 = 
365 = 

317 =---

317 =• 

13 125 980 

941 700 
98 550 

1 040 250 

377 775 
125 925 

5 923 512 
128 340 
117 530 
135 000 

6 808 082 

1 063 245 
132 495 
132 495 
132 495 

' . 79 884 

713 250 
20 000 
47 000 
25 000 

54 000 

1956 da mevcut verem yatakları 
1957 de yeniden tesis olunacak verem yatakları 
Verem yatağı tesis masrafı 

Yekûn. -

Mevcut talebe 
Ebe okulundan naklen geçenler 

Yekûn. 

1956 da mevcut hemşire yardımcı namzedi 
1957 de alınacak hemşire yardımcı namzedi 
1956 da mevcut personel (hemşire yardımcısı hariç) 
Yeni tesis 948 yatak personeli 
İlâve 350 yatak personeli 
450 yeni personelin tesis masrafı 

Yekûn. 

Mevcut ebe ve hemşire iaşe masrafları 
Nöbetçi hekimler (95 Devlet, 26 Göğüs) 

» memurlar (95 Devlet, 26 Göğüs) 
Hastaneler talimatnamesine göre vazifelendirilmiş 
baştabipler (Madde 268) 
Hastaneler talimatnamesinin 246 neı maddesine 
göre servis nöbeti tutturulan 42 hastanedeki nö
betçi mütehassıslar 
Asistanlar iaşe masrafı 
4 hemşire okulu kirası 
Ankara Numune Hastanesi Göz Kliniği kirası 
Adıyaman, Bafra Devlet ve Konya Verem Hasta
nesi kirası 
Ankara Çocuk Hastanesi kirası 

2 399 864 Yekûn 

îcmal 
19 195 552 Umumi hasta yatakları 
1.3 125 980 Verem yatakları 

1 040 250 Talebeler 
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6 808 082 Personel 
2 399 864 Müteferrik masraflar 

42 569 728 Umumi yekûn. 

20 

30 

40 

50 

Muayene ve tedavi evleri : 
Kazalarda mevcut 185 muayene ve tedavi evleri, sağlık merkezleri bulunmıyan kazalara 
ve tam teşkilâtlı nahiyelere intikal ettirilmekte olduğundan tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 
Kuduz tedavi müesseseleri : 
İstanbul, Elâzığ ve İzmir Kuduz tedavi müesseselerinin bir yıllık ihtiyaçları aşağıda 
gösterildiği üzere 150 000 lira olup geçen yıl tahsisatına nazaran 25 000 lira fazlasiy
le teklif olunmuştur. 

1956 da mevcut yatak 
Personel 
Nöbetçi tabip iaşe masrafı 
İstanbul, Elâzığ ve İzmir kuduz tedavi müessese
lerinin bir yıllık hayvan satmalma, iaşe masrafı 
ve aşı istihsalinde kullanılan diğer malzeme ve 
saire bedeli karşılığı 

75X330X 
25X230X 
3X300X 

365 = 
365 = 
365 = 

90 337 
20 987 
3 285 
35 391 

150 000 Yekûn 

Sağlık merkezleri : 
1957 de yeniden tesis olunacak 20 
aşağıda gösterildiği üzere 1956 yılı 
lira teklif edilmiştir. 
2 960X330X 365 = 3 565 320 
2 640X230X 365 = 2 216 280 

300 X 330 X 180 = 178 200 

sağlık merkezi nazarı dikkate alınarak sureti hesabı 
tahsisatına nazaran 483 660 lira fazlasiyle 7 033 730 

sağlık 

220X230X 180 = 
300X1 500 = 
220X 300 = 

380X300X 365 = 

250X300X 45 = 

91 080 
450 000 
66 000 
416 100 
17 000 
33 750 

1956 da mevcut 241 sağlık merkezi 
1956 da mevcut personel 
1957 senesinde yeniden tesis olunacak 20 
merkezi 

20X15 = 300 yatak 
Personel 
Tesis masrafı 
Personel tesis masrafı 
Hemşire ve ebelerin iaşe masrafı 
Bina kiraları 
Tatil aylarında staja tâbi tutulacak Sağlık Memur
ları Okulu öğrencileri iaşe masrafı (27 . V . 1955 
tarih ve 3317 sayılı vekâlet emri) 

7 033 730 Yekûn 

Doğum ve çocuk bakımevleri : 
1957 senesinde yeniden açılacak 4 köy ebe okulu ile 150 ilâve yatak ve 6753 sayılı Ka
nun gereğince amelî tatbikat görecek köy ebeleriyle talimatnamesi gereğince staj göre
cek yeni mezunlar nazara alınarak 1 309 813 lira fazlasiyle 3 840 000 lira teklif olun
muştur. 
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1 100X330X 
616X100X 
426X230X 
350X300X 
40X230X 

200X300X 
30X230X 

200 X 
30X300 
150X330X 

60X230X 
150 X 
60 X 

365 
365 
365 
365 
365 

365 
365 
600 

365 

365 
600 
300 

=: 
=r 
=s 
s 

s 

= 
= 5 

zs 
= 

=r 
= 

1 324 950 
224 840 
357 627 
383 250 
33 580 

2 841 379 

219 000 
25 185 
120 000 
9 000 

180 675 

50 370 
90 000 
18 000 

712 230 

1956 da mevcut doğum yatağı 
1956 da mevcut bebek yatağı 
Mevcut personel 
Mevcut talebe 
Okul personeli 

Yekûn 

1957 senesinde yeniden açılacak 4 köy ebe okulu 
Personel 
Talebe tesis masrafı 
Müstahdem tesis masrafı 
1957 senesinde ilâve olunacak yatak (Gazianteb 
ve Adana doğum ve çocuk bakım evlerine) 
Personel 
ilâve yatak tesis masrafı 
Personel tesis masrafı 

Yekûn 

Müteferrik masraflar 

350 X 5X 12 

250 000 

52X300X 365 = 56 940 
75X300X 317 = 71 325 
200 X 300 X 180 « 108 000 

224 X 300 X 365 = 245 250 

24 000 

200 X 5X 12 =* 12 000 
600X 60 =* 36 000 

îcmal: 
2 324 247 

712 230 
803 515 

8 Küsurat farkı 

Gazianteb ve Adana yeni doğum evlerinin ve 4 
köy ebe okulunun tefrişi karşılığı 
Nöbetçi hemşire ve ebelerin iaşe masrafları 
Asistanlar iaşe masrafı 
Yeni açılacak köy ebe mekteplerinin talimatnamesi 
gereğince yapacakları 6 aylık staj masrafları kar
şılığı 
6753 sayılı Kanun gereğince amelî tatbikata çağı
rılacak köy ebelerinin staj müddetince iaşeleri 
(6 aylık 2 devre) 
Köy Ebeleri Talimatnamesinin 3 ncü maddesine 
göre verilecek harçlık. Mevcut talebe 
1957 de açılacak 4 köy okul talebesi 
4459 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince ve-
rilelek teçhizat bedeli 

803 515 Yekûn 

3 840 000 Yekûn 
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60 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve malzemeleri : 
Hükümet tabiplerinin âcil tedavi ve tıbbi müdahale hizmetlerinde istimal edilmek 
üzere satmalınacak alet ve cihaz ve ilâçların temini maksadiyle geçen yıl tahsisatı 
aynen teklif olunmuştur. 

70 Ana ve çocuk sağlığı merkezi umumi masrafları : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler çoouklara yardım fona 
ile akdedilen teknik yardım esas anlaşması ve bu kanunun 2 nci maddesinin ver
diği salâhiyete istinaden aynı fonla akdedilen ana ve çocuk sağlığı tatbikat an
laşması gereğince Ankara'da kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı tekâmül Merkezi, İz
mir'de ve Yenimahalle'de (Ankara'da) kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı Merkeziyle Es
kişehir, Gaziantep, Konya ve Sivas'da faaliyete geçirilen ana ve çocuk sağlığı sey
yar ekipleri ve memlekete şâmil bir programa esas olmak üzere 1957 yılında 
Ankara vilâyetinde yapılacak ana ve çocuk sağlığı hizmetleri tecrübi tatbikatı için 
lüzumlu sağlık istasyonları ve İstanbul'da kurulacak Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 
umumi masrafları için 50 000 lira fazlasiyle 175 000 lira teklif olunmuştur. 

428 Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi umumi masrafları : 
Yeni tesis edilmekte olan Konsantrasyon, Difteri ve Boğmaca aşılarının istihsalini ar
tırmak için gerekli cihaz ve malzeme satmalmmak üzere 100 000 lira fazlasiyle tahsi
sat teklif olunmuştur. 
Diyarbakır Hıfzıssıhha Müessesesi umumi masrafları : 
1957 senesinde faaliyete geçecek müessesenin tesis, teçhiz ve sair masrafları karşılığı 
olarak yeniden açılan tertibe 100 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kanun gereğince yapılacak masraflar : 
Korunmaya muhtaç çocukların yiyecek, giyecek ve nakil masrafları, tesis eşyası, yakıt, 
aydınlatma, ısıtma, öteberi, ilâç, inşaat ve onarım ve 5387 sayılı Kanuna göre yapıla
cak yardımlara sarf edilmek üzere ge çen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat : 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 156 ncı maddesi mucibince altı veya altı
dan fazla çocuğu olanlara verilmekte bulunan mükâfatı nakdiye için geçen yıl tahsisatı 
aynen teklif olunmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Tıp Fakültesi, Eczacı ve Dişçi Okullarında vekâlet hesabına okuyan 900 talebenin 
burs, kaydiye ve imtihan ücreti ola-rak beher talebeye 1 550 lira ödenmektedir. Ge
çen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

900 X125 X 12 = 1 350 000 Mevcut talebe 
900 X 50 = 45 000 Kaydiye ve sair masraflar 

1 395 000 Yekûn 

Satmalma ve abone : 
Tıp alemindeki neşriyatı takibetmek, kitap, dergi, gazete ve broşürlere abone olmak üzere 
geçen yıl tahsisatı- aynen teklif olunmuştur. 
Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

432 

450 

451 10 

20 
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4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları : 
1956 senesinde kanser mevzuunda staj yapmak üzere gönderilen tabip ve hemşire 
için bir defaya mahsus olmak üzere konulmuş bulunan 15 600 lira tahsisat çıkarılmış
tır. ,.: 
Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masraf l a n : 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Kurum ve derneklere katılma payı: 
Milletlerarası Dünya Sağlık Teşkilâtının işarına göre 1957 senesinde iştirak hissesi 
olarak 94 110 dolar mukabili 266 000 lira ve Birleşmiş Milletler çocuklara yardım 
fonuna (Unicef) 300 000 lira ödenecektir. 1956 yılı tahsisatından 27 000 lira fâz-
lasiyle teklif edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları: 
1957 senesinde Hükümetimizin davet edileceği Milletlerarası kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin yol ve zaruri mas rafla riyle yevmiyeleri karşılığı ^olarak geçen yıl 
tahsisatı teklif olunmuştur. 

Millî Türk Tıp Kongresi: 
iki senede bir defa toplanmakta bulunan Millî Türk Tıp Kongresi 1956 senesinde iz
mir'de toplanmıştır. Tertibi muhafaza maksadiyle 1 lira tahsisat yerinde bırakılmış 
ve 9 999 lira tahsisat tenzil olunmuştur. 
İç kongreler: 
1957 senesinde memleketimizde toplanması mukarrer olan Cerrahi Üroloji, Mikrobi
yoloji, Oto - Rino - Larengoloji ve Tüberküloz gibi iç kongreleri ve 1957 senesinde ke
za Türkiye'de toplanacak olan Dördüncü Beynelmilel Romatizma Kongresi masrafları 
karşılığı 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Kurs masrafları: 
1957 senesinde Hıfzıssıhha Okulu, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde, 
istanbul Nümne Hastanesinde, Frengi ve Trahom savaş kurullarında ve Verem tekâ
mül merkezeinde kursa tâbi tutulacak tabip, sağlık memuru ve tâli memurları ve köy 
ebelerinin gidiş ve geliş yol masraflariyle yevmiyeleri karşılığı olarak 1956 yılı tah
sisatından 50 000 lira fazlasiyle 225 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Geçen yıl borçları 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

1952 - 1955 yılları borçları . 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
1928 - 1951 yılları borçları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen te'klif olunmuştur. 

Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları : 
Rehabilitasyon mevzuunun geniş ölçüde ele alınabilmesi için büyük tesisler meydana 
getirmek ve bu müesseselerde bedenî arızaları olanların işlerine adapte edilmesi ve
ya yeni bir iş sahibi yapılması zarureti vardır. Mevcut tahsisat büyük işler kurmaya 
kifayet etmemekle beraber geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 



-~ 247 — 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine yardım : 
3656 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince Kaplıca İşletme İdaresine yardım ol
mak üzere 20 000 lira tahsisat teklif edilmiş ve geçen yıl bütçeye konulan 112 000 li
ra vergi borcu tahsisatı çıkarılmıştır. 

özel kurum ve derneklere : 
Yardım istemek maksadiyle Vekâlete müraeat eden kurum ve derneklere bir yardım 
olmak üzere geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım : 
6266 sayılı Kanun gereğince kurulmuş bulunan Kan Bankası mütedavil sermayesi
nin iki milyon liraya iblâğı maksadiyle 1956 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Türkiye'de toplanacak 4 ncü Romatizma Kongresi masrafları için Türkiye Romatiz
ma Araştırma ve Savaş Derneğine yardım : 
Bir defaya mahsus olmak -üzere konulmuş bulunan yardım tahsisatı 1957 senesi büt
çesinde yer almamıştır. 
Türkiye'de toplanacak Dünya Tıp Birliği Kongresi masrafları içm Türk Tabipler 
Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına yardım : 
1957 senesinde Türkiye'de toplanacak Dünya Tıp Birliği Kongresi için Türk Tabipler 
Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına ıbir yardım olmak üzere yeniden açılan bu ter
tibe 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Sağlık müesseselerinin tamir, ihata duvarı, kalorifer ve odunluk, mutfak gibi küçük 
tamir ve ilâveler için 9 363 414 liraya ihtiyaç varsa da, bunlardan yalnız âcil ve zaruri 
olan tamirlerin yaptırılması için 1956 yılı tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinde kullanılmakta bulunan 48 vasıta için yedek 
parça bedeli karşılığı 24 000 lira tahsisat teklif edilmiş ve 36 000 lira tahsisat tenzil olun
muştur. 
Trahomla savaş : 
Trahom mücadelesinde çalıştırılan 17 vasıtanın yedek parça ihtiyacı karşılığı olarak ge
çen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Zührevi hastalıklarla savaş : 
Frengi savaş teşkilâtında halen çalışmakta bulunan 7 vasıtanın bir yıllık yedek parça 
ihtiyacı için geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Sıtma ile savaş : 
Sıtma savaş teşkilâtında kullanılmakta bulunan 154 motorlu nakil vasıtası için beher va
sıtaya 500 lira yedek parça bedeli hesabolunarak 1956 yılı tahsisatına nazaran 51 150 li
ra fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
Veremle savaş : 
BCG kampanyasında ve verem tarama ekiplerinde kullanılan 52 motorlu nakil vasıtası 
için beher vasıtaya 1 000 lira yedek parça satınalınacağı hesabolunarak 1956 yılı tah
sisatından 30 000 lira tenzil olunmuştur. 
Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları : 
Devlet hastaneleriyle sağlık merkezlerinde mevcut 242 vasıtanın yedek parça mubayaa 
bedeli karşılığı olarak geçen vıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
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T. C. Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi : 
Müessesede mevcut bir taşıt vasıtasının yedek parça ihtiyacını temin etmek üzere yeniden 
açılan tertibe 1 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Ana ve çocuk sağlığı : 
Ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde halen faaliyette bulunan 8 vasıtanın yedek par
ça ihtiyacını temin etmek üzere yeniden açılan bu tertibe 5 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Sağlık pfopagandası : 
Sağlık propaganda filimi erini köylere kadar götürmek üzere Unıcef tarafından he
diye edilen bir vasıtaya mubayaa edilecek yedek parça için yeniden açılan bu tertibe 
1 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

5970 ve 6447 sayılı kanunlar gereğince Kızılay hastanesi taksit ve malzeme bedeli ; 
1. 19. VI . 1952 tarihli ve 5970 sayılı Kanunla 1952 - 1957 yıllarında 500 000 lira
lık altı müsavi taksit ve üç milyon lira bedelle satmalınan Kızılay hastanesinin 1957 
taksit bedeli 500 000 lira, 
2. Kızılay hastanesi şantiyesinde mevcut 852 381 lira 52 kuruş değerindeki Kızılaya 
ait inşaat ve tesisat malzemesinin 6447 sayılı Kanunla satmalmması münasebetiyle 
1957 yılı taksit bedeli 213 096 lira ki ceman 713 096 lira aynen teklif edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince satır, alınacak taşıtlar karşılığı (Maliye bütçesine) : 
1957 senesinde taşıt satmalmmıyacağından tahsisat teklif olunmamıştır. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti (Nafıa bütçesine) : 
Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan bu tahsisat aşağıda sureti hesabı gösteril
miş olduğu üzere 10 500 000 lira teklif edilmiştir. 

400 000 Ankara Çocuk Hastanesi ikmal inşaatı 
350 000 Ana ve Çocuk Sağlığı "Merkezi ikmal inşaatı 
300 000 Adana Sıtma Enstitüsü ikmal inşaatı 
350 000 Bafra Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
150 000 Çermik kaplıcaları ikmal inşaatı 
400 000 Elâzığ Akıl Hastanesi ikmal inşaatı 
400 000 Erzurum Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
350 000 Kayseri Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
400 000 Malatya Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
350 000 Ordu Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
400 000 Sakarya Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
200 000 Tunceli Devlet Hastanesi ikmal inşaatı 
100 000 Besni Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
100 000 Kâhta Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
200 000 îmroz Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
200 000 Kelkit Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
150 000 Tuzluca Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
100 000 Varto Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
200 000 Fatsa Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
200 000 Ardeşen Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
200 000 Çaycuma Sağlık Merkezi ikmal inşaatı 
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5 000 000 1957 senesine intikal edecek bâzı ödenmesi zaruri borçlarla umumi mas
raflar çıktıktan sonra Eskişehir, Silifke, Adana, Kırklareli, Samsun Der
let hastaneleri birinci kısım inşaatı ve mahdut miktarda sağlık merkez* 
leri inşasına sarf edilmek üzere 

10 500 000 Yekûn 

5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri her 
türlü masrafları (Nafıa bütçesine): 
Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan bu tahsisat sureti hesabı aşağıda gösterilmiş 
olduğu üzere 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Atatürk Sanatoryumu (*) ikmali 
Buldan Verem Sanatoıumu ikmali 
Konya Verem Hastanesi ikmali 
Trabzon Verem Hastanesi (B) bloku ikmali 
Urfa Verem Hastanesi ikmali 
Giresun Kemik Veremi Hastanesi ikmali 
Samsun Verem Hastanesi ikmali 

320 000 
130 000 
200 000 
250 000 
200 000 
200 000 
200 000 

1 500 000 
• , « 

GÜMRÜK VE ÎNHİSAELAR VEKÂLETİ 

101 Vekil tahsisatı: 
6480 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan tahsisatın bir yıllık tutarı konulmuştur. 

201 11 Merkez memurları maaşı: 
Teşkilât kanununa göre (311) kadronun bir yıllık maaşları tutarı 1 218 600 lira, 6211 
sayılı Kanun gereğince verilmekte olan 5 aylık tahsisat karşılığı için 507 750 lira, 
4598 sayılı Kanun mucibince bulundukları derecede bir ve iki üst derece maaş alan 
memurların maaş farkları karşılığı 160 930 lira ki, ceman 1 887 280 lira tahsisat ko
nulması icabederse de bu miktardan 87 280 lirası tasarruftan karşılanması düşünüle
rek 1 800 000 lira tahsisat konulmuştur. Geçen yıla nazaran fazlalık muhafaza teş
kilâtından bir kısmı vekâlet bünyesine alınmış olmasından ileri gelmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı: 
Teşkilât kanununa göre vilâyetler memurları kadro adedi 3 155 tir. Bunların bir 
yıllık maaşları tutarı 7 588 800 liradır. Bu miktara halen bulundukları derecede 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bir ve iki üst derece maaş alanların 
maaş farkları karşılığı 1 419 900, 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince verilmekte 
olan 5 maaş nispetindeki tahsisat karşılığı 3 752 125 lira ki, ceman 12 760 825 li
ra konulması icabederken bunun 260 825 lirası tasarrufla karşılanması düşünülerek 

(*) Bu tahsisattan 120 000 lirası 1948 senesinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde Maliye 
Vekâleti adına açılmış bulunan krediye istirdat olunacaktır. 
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* 
12 500 000 lira konulmuştur. Bu maddede görülen fazlalık muhafaza teşkilâtından 
6815 sayılı Kanunla vekâlet bünyesinde bırakılan kadroların maaşları karşılığından 
ileri gelmiştir. 

13 Muhafaza merkez subay, memur ve eratı maaşı : 
14 Muhafaza vilâyetler subay, memur vo eratı maaşı : 
23 Muhafaza merkez memurlan açık maaşı : 
24 Muhafaza vilâyetler memurlan açık maaşı : 

6815 sayılı Kanunla muhafaza teşkilâtının bir kısmı Jandarma Umum Kumandanlığı
na devredilmiş ve bir kısmı da vekâlet bünyesine alınmış olmasından bu tertiplere 
1956 bütçesiyle verilen tahsisat tamamen tenzil edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Halen merkezde açık maaş alan memur bulunmadığından geçen yıl tahsisatından 
1 874 lira tenzil edilerek tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı • 
Vekâlet emrinde bulunan ve hizmet müddetlerine göre açık maaşı verilmesi icabeden 
memurların maaşlarını karşılamak üzere bu tertibe geçen yıl tahsisatının aynen ko
nulması ieabetmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1956 Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil 51 kadronun 1 yıllık ücretleri tutan 
78 000 liradır. Bu miktara 6815 sayılı Kanunla vekâlete intikal eden 5 müstahde
min ücretleri tutan 6 300, 6851 sayılı Kanunla teşkil edilen muhafaza müdürlüğü 
için de 250 lira aylık ücretli 1 usta, 175 liralık odacıbaşı ve 125 liralık 2 bekçi kad
rosu konulmuş olmasından 8 100 lira, eski ve yeni kadrolann 5 aylık tahsisatları 
karşılığı olarak da 38 500 lira kî ceman 130 900 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1956 (D) cetveline dâhil vekâlet kısmı 93 ve 6815 sayılı Kanunla Muhafaza Genel Ko
mutanlığından intikal eden 110 hizmetli kadrosunun bir yıllık ücret ve 5 aylık tahsi
satları tutan 559 725 liradır. Evvelce Muhafaza Teşkilâtının bir kısım hizmetleri su
bay, astsubay ve erler tarafından ifa edilmekte idi. Devir dolayısiyle vekâlete intikal 
eden deniz vasıtaları mürettebatının doldurulabilmesi için 16 gemi adamı ve yeni hiz
mete giren Yeşilköy, Esenboğa, Ankara gümrük binalariyle diğer gümrük idarelerinde 
noksan bulunan hizmetli kadrosunun tamamlanabilmesi için teklif edilen 17 hizmetli
nin bir yıllık ücret ve tahsisatları karşılığı olarak da 144 500 lira ki, ceman 704 225 
lira konulmuştur. 

13 Muhafaza merkez hizmetlileri ücreti : 
14 Muhafaza vilâyetler hizmetlileri ücreti": 

6815 sayılı Kanun gereğince 1956 yılı tahsisatı tamamen tenzil edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 320 lira noksan tahsisat konulmuştur. 

11 Merkez memurlan çocuk zammı : 
Geçen ve eski yıllar tediyatı ve mevcut çocuk adedi göz önünde bulundurularak geçen 
yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurlan çocuk zammı : 
Gümrük muhafaza memurlannm halen çocuk zammı almaya müstahak 4 905 çocukları 
vardır. Bunlann 1 yıllık tutarı 588 600 liradır. Sene içinde doğacak çocuklar için de 
16 400 liranın ilâvesiyle 605 000 lira teklif edilmiştir. 



— toi — 
F. ML 

13 Muhafa merkez subay ve memurları çocuk zammı : 
14 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları çocuk zammı : 
23 Muhafaza merkez subay ve memurları doğum yardımı : 
24 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları doğum yardımı : 
33 Muhafaza merkez subay ve memurları ölüm yardımı : 
34 Muhafaza vilâyetler subay ve memurları ölüm yardımı : 
42 Muhafaza yakacak zammı : 

6815 sayılı Kanun mucibince bu tertiplere 1956 yılı ütçesiyle konulan tahsisatlar tenzil 
edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Evvelki seneler tediyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatının aynen konul
ması icabetmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
6815 sayılı Kanunla Muhafaza Umum Kumandanlığından vekâlete intikal eden memur
ların doğum yardımını karşılamak üzere (40 000) lira ilâvesiyle (60 000) lira konul
muştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yıl tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Vekâlet bünyesine alınan muhafaza memurları da nazarı itibara alınarak geçen yüdan 
(3 750) lira fazlasiyle (12 000) lira konulmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek mahallerde bulunan memur adedine göre verilmesi icabeden ayda (15) 
lira hesabiyle 6 aylık yakacak zammını karşılamak üzere (10 000) lira konulmuştur. 
Geçen yıldan (6 400) lira fazladır. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
1957 yılında yabancı dil imtihanına gireceklerin mükâfatını karşılamak üzere geçen yıl 
tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. , 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulan tahsisatın % 5,5 (5 aylık tahsisat hariç) hesaplanarak 
konulmuştur. Bu fasıldaki 171 650 lira noksanlık 6815 sayılı Kanunla Jandarma Umum 
Kumandanlığına devredilen personelden mütevellittir. * 
Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 
Muhafaza : 
6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını : 
1711 aded maaşlı ve 115 hizmetliye verilmekte olan 25 lira er tayını 6811 sayılı Kanunla 
50 liraya çıkarılmış olmasından dolayı geçen yıl tahsisatına 498 600 lira ilâvesiyle 
1 095 600 lira konulmuştur. 
6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : 
6815 sayılı Kanunla bir kısım hizmetler Jandarma Umum Kumandanlığına intikal et
miş olmasından dolayı geçen yıl tahsisatından 20 000 lira tenzil edilmek suretiyle 10 000 
lira konulmuştur. 
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6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek kasa tazminatı : 
Gümrük veznedarlarına verilmekte olan kasa tazminatının 6851 sayılı Kanunla vezne
dar yardımcılariyle kıymet muhafızlarına ve mükeffel memurlara da teşmil edilmiş 
olmasından dolayı geçen yıla nazaran 40 575 lira fazlasiyle 57 575 lira teklif edil
miştir. 

1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli : 
6815 sayılı Kanun gereğince bir kısrm deniz vasıtalarının Jandarma Genel Komutan
lığına devredilmiş olmasından dolayı bu tertibe geçen yıla nazaran 14 500 lira eksik 
konulmuştur. 

10 Kırtasiye : 
Merkezde kurulan Muhafaza Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 1 000 li
ra fazlasiyle 3 500 lira konulmuştur. 

20 Döşeme : 
Teni kurulan Muhafaza Müdürlüğü büroları mefruşat ihtiyaçlarının temin .edilmesi 
için 2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Muhafaza Müdürlüğü için satınalmacak yazı ve cetvel makinelerinin tedarik edilebil
mesi için 1 000 lira fazlasiyle 16 000 lira konulmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
Bu tertibe konulan talhsisat Vekâletin müteferrik ihtiyaçlarına esasen kâfi gelmemek
te olmasından ve Muhafaza Müdürlüğü teşkilâtından dolayı geçen yıl tahsisatının 
2 500 lira artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Vekâlet binasiyle Muhafaza Müdürlüğünün Maliyeye ait binada işgal ettiği kısmın 
aydınlatma masraflarının karşılanabilmesi için geçen yıla nazaran 3 000 lira fazla 
teklif yapılmıştır. 

60 Isıtma : 
Vekâlet ihtiyacı olan 200 ton kok kömürü ve 15 ton odun bedelleriyle bunların nak
liye masraflarının karşılanması için geçen yıl tahsisatına 5 500 lira ilâvesine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

12 Muhafaza kırtasiyesi : 
22 Muhafaza döşemesi : 
32 Muhafaza demirbaşı : 
42 Muöıafaza öteberi masrafları : 
52 Muhafaza aydınlatması : 
62 Muhafaza ısıtması : 

6815 sayılı Kanun mucibince bu tertiplere 1956 bütçesiyle konulan tahsisatlar tenzil 
edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiyesi : 
Muhafaza büroları ihtiyacı için geçen yıl tahsisatına 4 000 lira ilâvesdne zaruret hâ
sıl olmuştur. 

20 Vilâyetler döşemesi : 
İnşatları ikmâl edilen Yeşilköy, Ankara, Cilvegözü ve Yayladağı gümrük binalarının 
tefrişi ve muhafaza bürolannın mübrem ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
bu tertibe 30 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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30 Vilâyetler demirbaşı : . 
Gümrüklerde mevcut yazı, hesap ve cetvel makinelerinden bir kısmı tamir kabul et
mez ve kullanılmayacak bir hale gelmiş olanlarının yerlerine yenilerinin tedarik edile
bilmesi ve bu yıl içinde bir kısım muhafaza memurları için alt ve üstlü karyola teda
rik edilmesini sağlamak üzere 28 000 İka ilâve edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
Gümrük kapılariyle pasavan kapılarına verilmekte olan bayrakların tedariki ve mu
hafaza teşkilâtının diğer müteferrik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu tertibe 
13 000 lira ilâvesiyle 40 000 lira konulmuştur. 

50 Vilâyetler aydınlatması : 
1956 yılında, muhafaza, pasavan kapı ve liman bürolarının aydınlatma masrafları 409 
ncu faslın 30 ncu maddesinden karşılanmakta iken bu sene bu teritbe intikal ettirilmiş 
olmasından dolayı 19 000 lira fazla siyle 45 000 lira konulmuştur. 

60 Vilâyetler ısıtması : 
Eski yıllarda muayyenat faslının 30 ncu maddesinden temin edilmekte olan muhafaza 
mahrukat masraflarının bu tertibe nakledilmesi icabettiğinden geçen yıl tahsisatına 
53 000 lira ilâve edilmek suretiyle teklif yapılmıştır. 

12 Muhafaza vilâyetler kırtasiyesi : 
22 Muhafaza vilâyetler döşemesi: 
32 Muhafaza vilâyetler demirbaşı : 
42 Muhafaza vilâyetler öteberi masrafları: 

6815 sayılı Kanun mucibince bu tertiplere 1956 yılı bütçesiyle konulan tahsisatlar ten
zil edilmiştir. 

11 Basüı kâğıt ve defterler : 
Yeni kurulan muhafaza müdürlüğü ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak bu ter
tibe 7 500 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

12 Muhafaza : 
6815 sayılı Kanun mucibince tenzil edilmiştir. 

13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü maddesine göre basılacak kâğıtlar masrafları: 
Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak 1956 yılı tahsisatının aynen 
muhafazası icabetmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Yeni kurulan muhafaza müdürlüğü ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 3 000 lira 
fazlasiyle 20 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Muhafaza müdürlükleri muhabere masrafları da nazarı itibara alınmasından geçen yıl 
tahsisatı 10 000 lira artırılmıştır. 

21 Merkez telefon masrafları: 
Eski yıllar tediyatı nazarı itibara alınarak geçen yıl tahsisatının aynen konulması ica
betmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları: 
Yeni hizmete giren Esenboğa, Cilvegözü gümrükleri ve muhafaza teşkilâtı telefon mas
raflarının da karşılanabilmesi için bu tertibe 13 500 liranın ilâvesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

23 Muhafaza merkez telefon masrafları: 



24 Muhafaza vilâyetler telefon masraf lan: 
6815 sayılı Kanun gereğince bu tertiplere 1956 bütçesiyle konulan tahsisatlar tenzil 
edilmiştir. 

Vilâyetler kira bedeli: 
Muhafaza teşkilâtından bir kısmının 6815 sayılı Kanunla Jandarma Umum Kumandan
lığına devredilmiş; olmasından dolayı bu fasıldan 80 000 liar tenzil edilmiştir. 

Giyecekler: 
Miadını doldurmuş demirbaş giyeceklerin yerine yenilerinin alınması, muayene memur
larının iyi bir şekilde giydirilmelerinin temini, muhafazadan intikal eden müstahdem
lere de elbise palto ve ayakkabı verilmesi için bu tertibe mevzu tahsisatın 95 000 lira 
artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

10 Daimî vazife harcırahı: 
Geçen yıla nazaran 175 000 lira fazlalık muhafaza teşkilâtının harcırahları da bu mad
deye alınmış olmasından ileri gelmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Muhafaza memurları muvakkat harcırahlarının da bu tertipten verilmesi ieabettiğin-
den 50 000 lira ilâve edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı: 
Teftiş Heyeti kadrosunda bulunan 44 müfettişin 1957 teftiş programma göre yevmiye 
ve zaruri masraflarını karşılamak üzere 1956 tahsisatının 10 000 lira artırılması ica-
betmiştir. 

40 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlar harcırahı : 
1957 yılında da ecnebi memleketlere memur ve müfettiş gönderilmesi kararlaştırılmış ol
duğundan geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

12 Muhafaza daimî vazife harcırahı : 
22 Muhafaza muvakkat vazife harcırahı: 
32 Muhafaza hesap müfettişleri harcırahı : 

6815 sayılı Kanun gereğince bu tertiplere 1956 bütçesiyle verilen tahsisatlar tenzil edil
miştir. 

81 Merkez kontrolörleri harcırahı : 
6851 sayılı Kanunla ihdas edilen 4 kontrolörün harcırahlarını karşılamak üzere yeniden 
açılan bu maddeye (25 000) lira konulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
6815 sayılı Kanunla bir kısım hizmetler Jandarma Umum Kumandanlığına devredilmiş 
olması dolayısiyle bu tertibe geçen yıla nazaran (60 000) lira noksan tahsisat konul
muştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
11 Merkez : 

Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatının aynen ko
nulması icabetmiştir. 

12 Vilâyetler : 
Geçen yıla nazaran (20 000) lira fazlalık muhafaza memurlarının tedavi masraflarının 
da bu maddeden karşılanması icabetin esinden ileri gelmiştir. 

13 Muhafaza merkez memurları : 
14 Muhafaza vilâyetler memurları : 
15 Muhafaza merkez subay, astsubay ve erleri : 



16 Muhafaza vilâyetler subay, astsubay ve erleri : 
6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları : 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
21 Merkez nakil vasıtaları işletme masrafları : 
22 Merkez nakil vasıtaları onarma masrafları : 

Geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde bulundurularak 1956 tahsisatlarının aynen 
konulması icabetmiştir. 

31 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları işletme masrafları : 
6815 sayılı Kanunla muhafaza teşkilâtı için vekâlete intikal eden kara ve deniz nakil 
vasıtaları işletme masraflarını karşılamak üzere bu tertibe (220 000) lira fazlasiyle 
(244 000) lira konulmuştur. 

32 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları onarma masrafları : 
Vekâlete intikal eden kara ve deniz nakil vasıtalarında vukubulacak arızaların tamir 
edilebilmesi için bu tertibe (150 000) lira fazlasiyle (160 000) lira konulmuştur. 

23 Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira bedeli : 
24 Merkez muhafaza taşıtları onarma masrafları : 
33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli : 
34 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma masrafları : 

Bu tertiplere 1956 Bütçesiyle konulan ceman (2 514 766) lira, 6815 sayılı Kanun ge
reğince tenzil edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen ve eski seneler masrafları göz önünde bulundurularak 1956 tahsisatının aynen 
konulması icabetmiştir. 

405 Hayvan satmalma ve tazmini : 
6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

406 Haberalma masrafları : 
Geçen yıla nazaran (25 000) lira eksik konulmuştur. 

407 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (2 800) lira teklif edilmiştir. 

30 Geri veril eeek paralar : 
Bu maddeye geçen yılın aynı (98 500) lira teklif edilmiştir. 

409 10 Tayınat : 
20 Yem : 
30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 

Bu tertiplere mevzu (5 405 000) lira, 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

410 10 Giyecekler : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 535 000) lira eksiğiyle (425 000) lira konulmuştur. 
Bu da vekâlet kadrosunda kalan muhafaza memurlariyle gemi adamlarının giyecekleri 
ve demirbaş giyecek karşılığıdır. 

20 Silâh, cephane, haberleşme malzemeleri ve yedek parçaları alımı; işletme radyo ve 
benzeri cihazlarının abone ücreti: 
Silâh taşımaya salahiyetli muhafaza memurlarına verilecek tabanca, cephane ve ta
banca kılıfı tedariki ve güney bölgesindeki telefon şebekesinin gümrüklerle pasavan 



256 ~~ 
P. M. 

kapılan arasındaki bakım, tutum malzemesi ve inşa ve tamirlerinin yapılması için 
200 000 lira konulmuştur. Geçen seneye nazaran 360 000 lira eksiktir. 

30 Muytabiye: 

411 Harb malzemeleri ve teçhizat: 
Bu tertiplere 1956 bütçesinde verilen tahsisat 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil 
edilmiştir. 

412 Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak ilk yardım için 
alınacak tıbbi ecza ve malzemeler: 
Bu fasla geçen yıla nazaran 40 000 lira noksan konulmuştur. 

413 Veteriner ecza ve malzemeler: 
6815 sayılı Kanun mucibince tenzil eedilmiştir. 

414 Taşıma masrafları: 
Muhafaza hizmetleri Vekâlet bünyesine alınmış olmasından bu fazla 30 000 lira fazla 
konulmuştur. 

12 Muhafaza taşıma masrafları: 
Bu tertibe 1956 bütçesine konulan 500 000 lira 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil 
edilmiştir. 

417 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen muhafaza memurları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir yapma masrafları: 
Bu fasla geçen yıla nazaran 500 lira eksik konulmuştur. 

418 10 Gümrük idareleri masrafları • 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak 1956 tahsisatının aynen 
konulması icabetmiştir. 

20 Gümrük Kanununun 126 ncı maddesi gereğince yapılacak ilân masrafları : 
Gümrük idarelerinde birikmiş olan eşyanın satışı hakkında İktisat ve Maliye Veka
letleriyle müştereken yapılan protokol mucibince satış işine girişileceğinden 1957 tek
lifinin 5 000 lira fazlasiyle yapılması icabetmiştir : 

30 Yakalanan kaçak eşya ve hayvanların bakım ve ve sair masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

419 Muhafaza askerî mahkemeleri masrafları : 

420 2550 sayılı Kanun gereğince kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölenlerin ailelerine 
VÖ sakatlananlara verilecek tazminat : 
6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

422 îşçi Sigortalan Kanununa göre ödenecek prim : 
Geçen ve eski yıllar ödemeleri nazan itibara alınarak 1956 tahsisatının aynen ko
nulması icabetmiştir. 

423 Para gönderme masraflara : 

451 10 Satmalma ve abone : 
20 Başka her çeşit masraflar : 

Eski yıllar masraflan göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatlannm aynen 
konulması icabetmiştir. 

12 Muhafaza satmalma ve abone : 
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22 Başka her çeşit masraflar : 
6815 sayılı Kanuna göre tenzil edilmiştir. 

452 10 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları : 
Tertibi muhafaza için 1 lira konulmuştur. 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
1957 yılında Bağdad ve İran konferanslarına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları-
nı karşılamak üzere geqen yıl tahsisatına 10 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuş
tur. 

12 Muhafaza milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları : 
6815 sayılı Kanuna göre tenzil edilmiştir. 

476 10 öğrenci yevmiyeleri : 
Muhafaza kursu öğrenci yevmiyelerinin de bu tertibe alınmasından geçen yıla nazaran 
50 560 lira fazlasiyle 100 000 lira konulmuştur. 

20 öğrenci harcırahı : 
Muhafaza kursuna getirilecek öğrencilerin harcırahı da bu tertibe konulmasından dolayı 
8 600 lira fazladır. 

30 Kurs umumi masrafları : 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira konulmuştur. 

476 21 Muhafaza kursu subay ve öğrenci yevmiyeleri : 
22 Muhafaza kursu subay ve öğrenci harcırahı : 
23 Muhafaza kursu umumi masrafları : 

1956 bütçesine konulan tahsisatlar 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

478 Tarife Kanununun izahnamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilirkişi sıfatiyle 
, çalıştırılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu, kâ

ğıt, baskı ve sair masrafları : 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak 1956 yılı tahsisatının aynen 
konulması icabetmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan : 
Sene bidayetinde tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen yıl tahsisatı aynen 
konulmuştur. 

502 10 1952 - 1955 yılları borçları : 
20 1928 - 1951 yılları borçları : 

Tahakkuk edip de 1956 yılında tediye edilmesi mümkün olamıyan borçların tediyesini 
temin maksadiyle geçen yıl tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
İstanbul, İzmir ve Karadeniz bölgelerindeki gümrük binalariyle Güney bölgesindeki 
Pasavan kapı ve karakolların küçük tamirlerinin yapılabilmesi için geçen yıla naza
ran 100 000 lira fazlasiyle 130 000 lira konulmuştur. 

20 Muhafaza yapı onarımı ve küçük yapılar : 
6815 sayılı Kanun gereğince bu tertipteki 300 000 lira tenzil edilmiştir. 
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10 Kimyahaneler makine, alet ve malzemelerin onarımı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı konmuştur. 

20 Tartı aletleri onarımı : 
Mersin gümrüğünden İstanbul'a getirilmiş basgül, kantarlarla diğer gümrüklerden gelen 
tartı aletlerinin tamir edilebilmesi için 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif -edilmiştir. 

10 Kimyahaneler : 
Satınalmacak makine ve aletler için bu sene 10 000 liranın kâfi gelebileceği düşünü
lerek 3 000 lira eksik konulmuştur. 

20 Tartı aletleri : 
1957 yılında satınalmacak tartı aletleri için geçen yıl tahsisatının aynen konulması 
icabetmiştir. 

30 Deniz motorları makineleri : 
Mevcut deniz motorları makinelerinin bir plân dâhilinde yenilenmesi için bu yıl 
200 000 lira konulmasına zaruret vardır. Geçen yıla nazaran da 250 000 lira eksiktir. 

25 Yapı işleri ve esaslı tamirler (Nafıa Vekâleti bütçesine): 
Geçen sene başlanılan inşaatların ikmali bu yıl yeniden yapılması zaruri gümrük bi
naları inşaatı için Nafıa Vekâleti bütçesine 1 400 000 lira konulması icabetmiştir. 
Geçen yıla nazaran 136 000 lira noksandır. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı : 
20 . II . 1955 tarihli ve 6480 sayılı Kanun gereğince ayda bin lira üzerinden ödenmesi 
lâzımgelen vekil tahsisatının bir yıllık tutarıdır. 

11 Merkez memurları maaşı : 
Merkez teşkilâtının muhtelif kanunlarla kabul edilen kanuni kadro adedi 306 
iken, bu miktar 6773 sayılı Kanunla alman kadrolarla 378 adede baliğ olmuştur. Bu 
kadroların dokuz adedi 1957 bütçe teklifiyle (L) cetveline alınmıştır. 369 aded 
fiilî kadronun yıllık tutarı 1 497 600 liradır. 
4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları kadroda bir ve iki üst derece aylık 
alanların maaşı olarak 158 100 ve vilâyet kadrolarından merkezde çalıştırılanların 
maaş farkları olan 237 575 lira formül mucibince ilâve edilmiştir. 
1957 yılı içinde verilecek beş tahsisatı karşılamak üzere kadroların fiilî tediye 
tutarının on ikide beşi olarak 678 837 lira eklenmek suretiyle 1956 yılı bütçesine 
nazaran 345 525 lira fazlasiyle 2 572 100 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler teşkilâtının, muhtelif kanunlarla kabul edilen kanuni kadro adedi 
4538 iken bu miktar 6773 sayılı Kanunla alman kadrolarla 5479 adede baliğ ol
muştur. Bu kadrolardan 23 adedi 1957 yılı bütçe teklifiyle (L) cetveline alınmış
tır. 5456 aded fiilî kadronun yıllık tutarı 16 734 000 liradır. 
4598 sayılı Kanun mucibince bulundukları kadrolarda bir ve iki üst derece alan
larla 1957 yılı içinde bir ve iki üst derece aylığa müstahak olacakların maaş fark
larını karşılamak üzere 1 899 300 lira ilâve edilmiş, buna mukabil merkez kad
rolarından vilâyetlerde çalıştırılanların maaş farkları olan 237 575 lira formül mu
cibince düşülmüştür. 
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1957 yılı içinde verilecek beş tahsisatı karşılamak üzere, kadroların fiilî tediye 
tutarının on ikide beşi olarak 7 516 653 lira eklenmek suretiyle 1956 yılı bütçe
sine nazaran 3 590 000 lira fazlasiyle 25 910 000 lira teklif olunmuştur. 

21,22 Merkez ve vilâyetler memurları açık maaşa : 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtı memurlarından açıkta veya vekâlet emrinde memur 
bulunmadığından tertibin muhafazası için birer lira konmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Bu sene merkez (D) cetvelinden 200 lira aylık ücretli üç şoför kadrosu kaldırılmış, buna 
mukabil muhtelif daireler için dört kadro ilâve olunmuş ve makam şoförünün ücreti 
300 liradan-400 liraya çıkarılmıştır. Bu suretle 1956 yılı bütçesine nazaran (7 225) lira 
fazlasiyle (309 400) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1956 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvel kadrosu 4296 dır. Senelik tutarı (7 338 300) 
liradır. 
1957 yılı içinde alınacak üç aded selektör ile mücadele ve sulama işlerinin genişlemesi 
dolayısiyle lüzumlu personel ihtiyacını karşılamak üzere Ziraat işleri Umum Müdürlüğü 
için yeniden 192 kadro ihdas olunmuştur. Bu kadroların senelik tutarı (829 500) lira
dır. 
Veteriner Umum Müdürlüğünün taşra teşkilâtı için, 33 şoför, 50 hizmetli kadrosu ih
das olunmuştur. Bu kadroların senelik tutarı (149 400) liradır. 
Bu suretle 4571 adede baliğ olan (D) cetveli kadrolarının yıllık tu tan (978 900) lira
dır. 1957 yılı içinde verilecek Beş tahsisatı karşılamak üzere (3 410 000) lira ilâve edil
miş ; bu suretle 1956 yılı bütçesine nazaran 1 332 075 lira fazlasiyle 11 728 000 lira 
konulmuştur. 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Vekâletin, Maârif Vekâleti binasından şimdiki binaya nakli sırasında oda darlığı se
bebiyle muhasebe- müdürlüğünün evrak ve dosyalan Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü am
barına taşınmıştır. Her zaman müracaat edilmesi lâzımgelen dosyaların Orman Umum 
Müdürlüğü binasının yapılması dolayısiyle vekâlet binasına nakli mümkün olacaktır. 
kanşık bir halde bulunan bu evrakın tasnif, tertip ve nakli için 350 lira aylık ücretli 
bir arşiv memuru kadrosu konulduğundan 1956 yılı bütçesine nazaran (5.950) lira 
fazlasiyle (33 150) lira teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Vekâletin başta gelen vazifelerinden birisi de çiftçi halkımıza teknik bilgi vermektir. 
Çeşitli öğretim metotları arasında, açılmakta olan yatılı ve yatısız makinist ve ziraat 
kurslarından müspet neticeler elde edilmektedir. Ziraatimizin makineleşme yolunda ol
ması dolayısiyle çiftçilerimize makine kullanma, muhafaza ve bakım bilgilerinin öğretil
mesi bu kurslar sayesinde mümkün olmaktadır. 
Şimdiye kadarki tecrübelere dayanılarak 1956 yılında yatılı ve yatısız makinist ve halk 
kurslarında öğretmenlik yapacaklar için beş aylık olarak alınmış bulunan ve yekûnu 80 
olan öğretmen, makinist ve aşçı gibi kadrolar bu sene kaldırılmış, yerine dördü izmir'
deki Ev Ekonomisi kursunda öğretmenlik yapanlar için on iki aylık, yatılı ve yatısız 
makinist ve halk kursları için senenin her hangi zamanında iş icabına göre iki ay müd
detle kullanılmak üzere 290 kadro teklif olunmuştur. Bu kadroların senelik tu tan 
100 200 liradır. Veteriner Umum Müdürlüğünün 1956 (E) cetvelindeki iki aded kadro 
tu t an 8 400 lira olup bir değişiklik yapılmamıştır. Her iki Umum Müdür
lüğe ait 296 aded kadronun vıllık tutarı 108 600 liradır. 1957 yılı içinde verilecek beş 
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tahsisatı karşılamak üzere 25 000 lira ilâve olunmuştur. Bu suretle 1956 yılı bütçesine 
nazaran 26 075 lira fazlasiyle 133 600 lira konmuştur. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Memleketimizde teknik yardım anlaşmasından ve Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda 
Teşkilâtından (F. A. O.) gönderilen Amerikalı mütehassıslar çalışmaktadır. Bu müte
hassıslar halen on üç adeddir. 1957 yılı içinde üç mütehassıs daha gelecektir. F. A. .0. 
teşkilâtından halen iki mütehassıs mevcuttur. 1957 yılında on üç mütehassıs gelecektir. 
Bunların tercümanlığını yapmak ve vekâletin yabancı memleketlerle olan muhaberesini 
yabancı eserlerin tercüme işlerini yapmak üzere 1956 yılı kadrosu muhafaza edilmiş ve 
tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Görevin adı 

Hizmetli kadroları 

Aded Ücreti Dairesi 

Tercüman 

Fransızca mütercim 
İngilizce mütercim 

625 Ziraat Umum Müdürlüğü 
550 » » » 
550 F. A. O. Bürosu 
625 Neşriyat Bürosu 
550 » » 

4598 ve 4178 sayılı kanunlar, gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
6773 sayılı Kanunla alman kadrolara yeni elemanlar tâyin edilmiştir. Diğer taraftan 
doğum artmıştır. 1956 yılı bütçeye mevzu çocuk zammı tahsisatının kâfi gelmiye-
ceği anlaşıldığından kanuni münakaleye gidilmiştir. Bu sebeple vilâyetler memurları 
çocuk zammı tertibine (85 000) lira,'doğum yardımı maddesine (20 000) lira, ölüm 
yardımı madesine (5 000) lira zam yapılmıştır. Faslın diğer maddelerindeki tahsisat 
aynen muhafaza edilmiştir. d 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
1957 yılı içinde iki memurun lisan imtihanında muvaffak olması ihtimaline binaen 
1956 yılı bütçesinde olduğu gibi (3 000) lira konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve müstahdemlere 1957 yılı içinde verilecek tahsisat haricolmak üzere maaş 
ve ücret tertiplerine konulan tahsisatın % 5,5 hesabedilmek suretiyle (1 569 000) lira 
teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince vekâlet müsteşarına ayda 175 lira hesabiyle verilmekte 
olan temsil tahsisatının yıllık tutarıdır. 

Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar : 
4644 sayılı Kanuna bağlı kadroların karşılığı olup 1956 tahsisatı aynen muhafaza olun
muştur. 

Merkez daireleri büro masrafları : 
Vekâletin iş hacmi artmış ve 6773 sayılı Kanunla alınan kadrolarla yeni servisler ihdas 
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edilmiş olduğundan bu faslın, öteberi, aydınlatma ve ısıtma maddelerine (15 500) lira 
zam yapılmasına zaruret görülmüştür. 

Vilâyetler büro masrafları : 
Vekâletin taşra teşkilâtı genişlemiş olduğundan bu fasrin aydınlatma tertibine (4 000^ 
lira, ısıtma maddesine de (25 000) lira ilâve edilmek suretiyle fasıl yekûnu (480 500) 
lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
1956 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Teknik ziraat teşkilâtı yeniden beş vilâyete teşmil edilmiştir. 1957 yılında beş vilâyette 
daha teşkilât kurulacaktır. Hayvan ve nebat hastalıklariyle mücadele işlerinin artması 
ve bunların en süratli muhabereyi icabettirmesi sebebiyle vilâyetler telefon masrafları 
maddesine (7 500) lira eklenmiştir. Faslın diğer tertiplerindeki tahsisat aynen mu
hafaza olunmuştur. 

Kira bedeli : 
1956 yılı Bütçesinde olduğu gibi (326 500) lira teklif edilmiştir. 

diyecekler : 
Merkezde çalıştırılan hizmetlilerin elbise ve ayakkabı ihtiyaçları karşılığıdır. 1956 yılı 
bütçesinde olduğu gibi (14 200) lira konmuştur. 

Harcırahlar : 
Daimî vazife harcırahı : 
1956 yılı Bütçesinde olduğu gibi (200 000) lira konmuştur-. 
Muvakkat vazife harcırahı • 
1956 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 
Ziraat işleri muvakkat vazife harcırahı : 
Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri genişlemiş bulunmaktadır. 
1955, 1956 bütçeleriyle verilen tahsisat kâfi gelmediğinden; karşılık paralardan tora 
Vekilleri Heyeti karariyle bu tertibe 1955 yılında 576 320 lira, 1956 yılında da 
150 666 lira tahsisat eklenmiştir. Bu ilâveye rağmen 1956 tahsisatının sene sonuna 
kadar kifayet etmiyeceği anlaşıldığından, 6813 sayılı Kanuna istinaden 250 000 lira
lık munzam tahsisat kabul olunmuştur. 
Karşılık paralar anlaş/ması 1956 sonunda nihayete ermiş bulunacağından 1957 yılın
da bu tertibe yeni tahsis yapılması mevzuubahis değildir. 
Bu sebeple 1956 yılı bütçesine nazaran 250 000 lira fazlasiyie 2 504 500 lira teklif 
edilmiştir. 
Veteriner işleri muvakkat vazife harcırahı : 
Veteriner teşkilâtı yurdun her köşesinde salgın hayvan hastalıklariyle daimî müca
dele halinde bulunmaktadır. Her. yılm ilkbaharında koruyucu aşılama, sonbaharda 
koruyucu ilaçlama, yine ilkbaharda aygır sıfat duraklariyle sığır ve merinos suni 
tohumlaması ve ihsa amelivesi yapılmaktadır. 
1957 yılında, İstanbul, Eskişehir, Konya, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Adana ve 
Afyon gibi nüfus ve hayvan kesafel bulunan vilâyetlerimizde Ruam, Tüberkilos ve 
Bang hastalıklarına karşı mücadele yapılacağından; 1956 yılı bütçesine nazaran 
100 000 fazlasiyie 1 400 000 lira konmuştur. 
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23 Pamuk işleri muvakkat vazife harcırahı : 
1956 yılı bütçesindeki tahsisat muhafaza olunmuştur. 

24 Yayın işleri ve köy etüdleri muvakkat vazife harcırahı: 
1956 yılı bütçesinde olduğu gibi 10 000 lira konmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı: 
Vekâlet teşkilâtı, zirai kalkınma ile muvazi olarak memleketin her köşesine yayılmış, 
bu hal teftiş sahasının genişlemesini intacetmiştir. Bu sebeple vekâlet teftiş heyeti 
kadrosu 6773 sayılı Kanunla alınan dört kadro ile 32 adede baliğ olduğundan; 1956 
yılı bütçesine nazaran 10 000 lira ilâvesiyle 180 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı; 
Ziraat ve Veteriner İşleri Umum Müdürlüklerinin iştigal mevzuları üzerinde yabancı 
memleketlerde tetkiklerde bulunmak üzere 1956 yılı bütçesinde olduğu gibi 35 000 
lira konmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla™ yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Çeşitli zirai mevzularda istihdamına lüzum görülen ecnebi mütehassıslar iki kaynak
tan temin edilmektedir. Birisi, Birle§ i k Amerika Devletleriyle yapılan Teknik Yardım 
Anlaşması, diğeri de FAO (Birleşin™ Milletler Tarım ve Gıda) teşkilâtıdır. Memle
ketimizde teknik yardımdan gelmiş on üç Amerikalı mütehassıs vardır. 1957 yılı için
de üç mütehassıs daha gelecektir. FAO teşkilâtından 2 mütehassıs mevcuttur. 1957 
yılında 13 mütehassıs daha gelecektil'- Anlaşma gereğince banların Türkiye'de aldık
ları 46 lira yevmiyenin yarısı Hükümetimizce ödenecektir. Bu yevmiyeler 125 925 li
ra tutmaktadır. Ayrıca mütehassısla"11 memleket dahilindeki çabama mevzulariyle il
gili seyahat masrafları da Vekâletçe verilecektir. Her birine ayda vasati 342 lira hesa
biyle 61 560 lira yol ve sair müteferrik masraflar ödenmesi icabedecektir. 
On altı Amerikalı mütehassısın bir aylık masrafları 934 000 liraya baliğ olmaktadır. 
Mütehassısların 1956 yılı masrafları karşılık paralardan özel bölüme konulan tahsi
sattan karşılanmıştır. 1957 yılında karşılık paralardan bir tahsis mevzuubahsolma-
dığmdan, bu miktarın da bütçeye konulması lâzım gelmektedir. 
Bu sebeplerle 1956 yılı bütçesine nazaran 916 500 lira fazlasiyle 1 171 500 lira tek
lif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Tareıralı Kanununun 49 nen maddesi gereğince verilecek tazminatlar (Zi
raat) : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu maddesi mucibince Köy Teknik Ziraat Öğret
menlerine maaşları nispetinde aylık tazminat verilmektedir. 
1956 yılında 390 olan öğretmen adedi, teşkilâtın genişlemesi ve okulların yeni mezun 
vermesi dolayısiyle 1957 yılında 400 adedine baliğ olacaktır. Beherine yılda ortalama 
750 lira üzerinden 300 000 lira ödenmesi lâzımgeimektedir. 

93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar (Ve
teriner) : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince, hayvan sağlık memurları
na maaşları nispetinde aylık tazminat verilmektedir. 
1956 yılında 588 olan hayvan sağlık memurları, 1957 yılında 630 adedine baliğ olacak
tır. Bu sebeple cari yıl bütçesine nazaran 50 000 lira fazlasiyle 475 000 lira teklif 
edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları ; 
Hasta memurların tedavisi için 1956 yılı bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 
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vilâyetler memurları tedavi masraflarına 20 000 lira kanuni münakale teklifine zaru
ret hâsıl olmuştur. Bu sebeple 1957 bütçesine ' nazaran 15 000 lira fazlasiyle 55 000 
lira konmuştur. 

Taşıt masrafları: 
Ziraat, veteriner ve pamuk iğlerinde kullanılan nakil vasıtaları adedi 1956 yılma naza
ran artmış ve iş hacmi da genişlemiş olduğundan bu vasıtaların işletme ve tamir mas
raflarını karşılamak üzere geçen yıl bütçesine nazaran 251 400 lira fazlasiyle 3 009 900 
lira teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları: 
1956 yılı bütçesinde olduğu gibi 5 000 lira konmuştur. 

Okullar umumi masrafları: 
İstanbul, Bursa ve Adana 'da üç bölge ziraat okulu vardır. 1957 yılı içinde talebe adedi 
artacaktır. Bu okullarda 406 talebe, 116 müstahdem, mevcuttur. 
Beydere, Konuklar, Gökhöyük, Koçaş teknik bahçivanlık okullarında 1207 talebe, 222 
müstahdem, Çayırova, A lata Teknik bahçivanlık okullarında da 797 talebe, 117 müstah
dem bulunmaktadır. 
İstanbul - Selimiye hayvan sağlık memurları ve nalbant okulu ile Konuklar Makirist 
Okulunda 227 talebe, 45 müstahdem vardır. Mevcut 11 okulun talebe adedi 2637, müs
tahdem adedi 500 dür. Talebe ve müstahdemlerin iaşe ve giyimleri ile 11 okulun 
umumi masrafları karşılığı olarak 1956 yılı bütçesine nazaran 209 600 lira fazlasiyle 
3 125 500 lira konmuştur. 

Zirai mücadele: 
10 Umumi masraflar: 

Her çeşit zirai mahsullerimize zarar veren zararlı hayvan, haşere ve yabancı otlarla 
geniş mikyasta mücadele edilmesi lâzımgelmektedir. Millî servetimizin mühim bir kıs
mını teşkil eden mahsullerimizi korumak için iki seneden beri tayyarelerle mücadeleye 
girişilmiştir. 1957 yılında da bu faaliyete devam edileceğinden, 1956 yılı bütçesinde 
olduğu gibi 8 000 000 lira teklif olunmuştur. 

20 Mücadele enstitüsü ve mücadeel istasyonları : 
Ankara, Samsun, Bornova, Sakarya, Elâzığ, Adana ve Diyarbakır'da mücadele enstitü
leri mevcuttur. 1957 yılında Şark vilâyetlerinin birinde bir enstitü daha açılacaktır. Ye
ni enstitünün tesis masrafları karşılığı olarak 1956 yılı bütçesine nazaran 20 000 lira 
fazlasiyle 250 000 lira konmuştur. 

30 Fümigatuvarlar masrafları : 
Mersin'de zirai mahsullerle tohumları ve hususiyle pamuk balya ve çiğitlerini dezen
fekte eden bir aded fümigatuvar mevcuttur. Bu tesis Mersin liman inşaatı hududu için
de kaldığından yeri değiştirilecektir. 
1957 yılı içinde Antalya fimigatuvarı faaliyete geçecek ve bir seyyar fümigatuvar ilâve 
olunacaktır. Üç fümigatuvarın tesis ve işletme masrafları olarak 30 000 lira teklif edil
miştir. 

Tarla ziraati, tohum islâh, deneme, üretme, çayır ve mera, kauçuk ve hayvan besleme 
işleri Umumi masrafları : 

10 Tohum ıslah, deneme üretme işleri ve kurumları : 
Tohum ıslah, deneme ve üretme işleriyle iştigal eden müessese 1956 bidayetinde on iki 
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idi. Açılmış ve açılacak olan müesseselerle bu miktar 19 a baliğ olacaktır. Bu müessese
lerin umumi masrafları için» 70 000 lira zammiyle bu tertibe 420 000 lira konulmuştur. 

20 Hayvan yemi, çayır ve mera, yağ ve lif bitkileri araştırmaları : 
1957 yılında hayvan yemi ve çayır mevzuunda daha geniş deneme yapılacaktır. Memle
ket hayvancılığının kalkınmasında birinci derecede besleme gelmektedir. Bu sebeple bu 
sahadaki tetkiklere daha fazla ehemmiyet verileceğinden 23 000 lira fazlasiyle 150 000 
lira teklif olunmuştur. 

30 Kauçuk bitkileri ıslah, deneme ve üretme işleri : 
1956 yılı bütçesindeki tahsisatın araştırmalara kifayet edeceği anlaşılmıştır. 

40 Köy çayır ve meralarının ıslah ve toplu köy yoncalık ve korungalıkları tesisi : 
Çiftçilerimizin hayvan yemi, çayır ve mera ziraati hususundaki faaliyetleri çok basit 
usullere inhisar etmektedir. Hayvancılığımızın kalite bakımından arzu edilen seviyeye 
ulaştırılması için çayır, mera ve yem nebatları projesi hazırlanmış ve tatbika başlan
mıştır. Projenin 1957 yılında kısmen tahakkukunu temin için 225 000 lira eklenmek 
suretiyle 1 250 000 lira konmuştur. 

50 Melez mısır demonstrasyon ve teşmili işleri : 
Cari yıl bütçesindeki tahsisatın yapılacak araştırmalara kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

60 Köylerde yapılacak yem siloları gösterileri masrafı : 
1954 - 1956 yıllarında muhtelif vilâyetlerimizde tecrübe mahiyetinde başlamış olan 
yeşil yem siloları müspet netice vermiş olduğundan, 1957 yılı içinde 93 yerde beheri 
300 liradan olmak üzere on beş tonluk yeşil yem silosu kurulacaktır. Bu sebeple 1956 
yılı bütçesine nazaran 23 000 lira fazlasiyle 28 000 lira teklif edilmiştir. 

70 Çeltik Kanunu uygulama masraf l an : 
Çeltik ekimi işlerini tanzim etmek üzere 1956 yılı bütçesinde olduğu gibi 5 000 lira 
konmuştur. 

80 Köylerde yapılacak hayvan besleme demonstrasyon umumi masrafları : 
Yüksek verim temini için tatbiki icabeden hayvan besleme usullerinin köylüye öğre
tilmesi maksadiyle bütçede yeni bir tertip açılmıştır. 
1957 yılı içinde on beş vilâyetin ikişer köyünde ve her köyde beş inek üzerinde yapı
lacak demonstrasyon faaliyetlerinin masrafları karşılığı olarak 50 000 lira teklif edil
miştir. 

Bahçe ziraati işleri, bağcılık. ıneyvaeılık. sebzecilik, süs nebatları, zeytin ve çay 
umumi masrafları : 
Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik ve süs nebatları işleri ve kurumları : 
Bağ, meyva ve sebzeciliğimizin ıslahı ve üretilmesi, süs nebatlarının inkişafı için ku
rulmuş ve kurulacak olan müesseselerin umumi masraflarını karşılamak üzere 1956 
yılı 'bütçesine nazaran 242 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira konulmuştur. 
Zeytin işleri ve kurumları : 
1528 ve 3573 sayılı kanunlara göre fennî surette zeytinlik yetiştirenlere verilecek ik
ramiye ile yabani zeytinliklerin parselâj, tevzi ve imarına ait muhtelif masraflar kar
şılığı olarak 1956 yılı bütçesine nazaran 30 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif 
edilmiştir. 
3788, 5748 ve 6754 sayılı 'kanunların gerektirdiği çay işleri : 
6133 sayılı Kanunla kaibul edilen çay plantasyon sahası 1957 yılı içinde genişletilece
ğinden, çay işlerinin çeşitli masraflarını karşılamak üzere oari yıl bütçesine nazaran 
97 000 lira fazlasiyle 600 000 lira konulmuştur. 
Köy fındıklıklaruıın ıslahı: 

419 

10 

20 

30 
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Karadeniz bölgesindeki fakir müstahsıllarm fındıklıklarının örnek mahiyette ısla İn 
için 1956 yılı bütçesinde olduğu gibi 40 000 lira konmuştur. 

50 Köylerde kurulacak toplu köy bağ ve meyvacılıkları: 
Halka örnek mahiyette tesis edilen toplu köy bağ ve meyvacılıklarmın, meyvacılığmıı-
zm inkişafında müspet tesiri olmuştur. 1957 yılında bu mevzudaki faaliyete devam 
edileceğinden cari yıl bütçesinde olduğu gibi 65 000 lira konmuştur. 

420 İpek böcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri umumi masrafları : 
10 îpek böcekçilik işleri ve kurumları : 

İpek böcekçilik müesseseleri ve kontrolörlüklerinin her türlü masrafları karşılığı ola
rak cari yıl bütçesindeki tahsisat muhafaza olunmuştur. 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları : 
1955 yılında 25 500 olan tavuk adedi, 1956 yılında 31 250 adedine baliğ olmuştur. Arı
cılığın inkişafı sahasındaki faaliyet gelişletilecektir. Bu sebeple cari yıl bütçesine 
nazaran (154 000) lira fazlasiyle (600 000) lira teklif edilmiştir. 

421 Ziraat sanatları umumi masrafları : 
Memleketimizde gıda sanayii mevzuunda bu sene ilk defa Bursa Bölge Ziraat Okulu
na bağlı olarak bir konservecilik araştırma merkezi kurulmuştur. Bu müessesenin is
tihsal, tecrübe, araştırma ve yayın mevzularında yapacağı faaliyetlerin masrafları 
karşılığı olarak yeniden açılan bu tertibe (50 000) lira teklif edilmiştir. 

422 Pamuk işleri umumi masrafları : 
Adana, Nazilli zirai araştırma enstitüleri ile Malatya, Manisa, Eskişehir ve Yalova'-
daki pamuk deneme ve üretme çiftliklerinde pamuk ve pamukla münavebeye giren 
diğer bitkilerin yetiştirme, sulama, gübreleme, çeşit ve soy denemelerine dafha geniş 
mikyasta devam edilecektir. 1955 yılında 54 olan selektör 1956 yılının ilk yarısından 
sonra alman dört selektörlerle birlikte 58 olmuştur. 
1957 yılında ayrıca dört selektör daha alınacaktır. 682 sayılı Kanun mucibince çift
çiyi teşvik etmek üzere parasız pamuk tohumu verilmektedir. Pamuk kalitesinin 
yükselmesi bakımından vekâlet tohum taleplerini imkân nispetinde karşılamaya ça
lışmaktadır. Bu sebeplere binaen 1956 bütçesine nazaran (30 000) lira fazlasiyle 
(210 000) lira konmuştur. 

423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri umumi masrafları : 
Miktarı artan tohum temizleme evleri ve makine işlerinin her türlü masraflarını kar
şılamak üzere 1956 yılı bütçesinde olduğu gibi 1 100 000 lira teklif edilmiştir. 

424 10 Veteriner mücadele umumi masrafları : 
Ruam, Şarbon, Tüberküloz g-ibi insanlara da sâri hastalıklar ile Şap, Kuduz. Uyuz 
gibi hayvanlar için tehlikeli hastalıklarla geniş mikyasta mücadele yapılacağından 
cari yıl bütçesine nazaran 200 000 lira fazlasiyle 700 000 lira konulmuştur. 

20 Veteriner sağlık kurumlan : 
Hayvan hastalıkları ve ilâçları mevzuunda çalışan ,aşı ve serum hazırlıyan, tedavi 
yapan, beş enstitü, bir aşı istihsal müessesesi, beş bölge lâboratuvan, dört mücadele 
istasyonu ve on altı hastane ve dispanser mevcuttur. 
Bu müesseselerin umumi masraflarını karşılamak üzere 27 000 lira zammiyle 1100 000 
lira konulmuştur. 

30 Hayvan tazminatı : 
Ruam, Şarbon, Tüberküloz, Bang ve keçi ciğer ağrısı görülerek itlaf edilecek hay-
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vanların sahiplerine kanım mucibince tazminat verilmektedir. Bu tazminat mahallî 
idare heyetlerince hayvan fiyatları rayicine göre takdir olunmaktadır. 
1957 yılında bu hastalıklarla dana geniş sahada mücadele edileceğinden, 1956 yılı 
bütçesine nazaran 190 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Veteriner malzeme anıbaıı : 
İlâçların memleketin muhtelif bölgelerine nakli ve bunların iyi bir şekilde ambalajlan
ması ve muhafazası masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira 
konulmuştur. 

Aygır depoları : 
Memleket at neslinin ıslahı yüksek evsafta damızlık aygırlara sahibolmakla mümkün
dür. Bunun için mevcudu 18 i bulan aygır depoları tevsi ve yenileri tesis edilecektir. 
Mevcut damızlıkların bakım ve yiyecek masrafları karşılığı olarak 1956 yılı bütçesin
deki tahsisat muhafaza olunmuştur. 
Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları : 
1956 yılı tahsisatının, yedi aylık sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumlan : 
1956 yılı içinde açılan Hafik İnekhanesiyle yediye baliğ olan inekhane adedi 1957 yılın
da Acıpayan kazasında açılacak olanla birlikte sekiz olacaktır. Bu inekhanelerde 1 400 
baş boğa ve inek mevcuttur. Bu hayvanların umumi masrafları karşılığı olarak 
(39 000) lira fazlasiyle (460 000) lira konulmuştur. 
Suni tohumlama : 
Kırk aded tohumlama istasyonlarının umumi masraflariyle (140) baş suni tohumlama 
boğasının ve (300) baş suni tohumlama koçunun iaşe ve bakım masrafları olarak 1956 
tahsisatı aynen teklif edilmiştir : 
îhsa ve organizasyon : 
Halk elindeki at ve boğaların enenerek bunların yerine ıslah edilmiş aygır ve boğa veril
mesi için 1956 yılı tahsisatı muhafaza edilmiştir. 

Merinos işleri umumi masrafları : 
Yerli mensucat sanayiimizin muhtacolduğu merinos yapağısını memleket dâhilinden te
min etmek ve bu suretle büyük döviz tasarrufu sağlamak gayesiyle yerli koyunlarımızın 
merinoslaştırılması programa alınmış ve memleket dâhilinde geniş mikyasta çalışmaya 
başlanılmıştır. 
Programın her sene biraz daha fazla tahakkuku için 1956 yıJı bütçesine x nazaran 
(142 400) lira fazlasiyle # (850 000) lira konulmuştur. 

Küçük su ve arteziyen işleri : 
Memleket ziraatinin inkişafı bakımından sulama tatbikat grupları tarafından çiftçi 
tarlalarında örnek mahiyette yapılmakta olan sulama gösterilerine 1957 yılında da de
vam olunacaktır. Aynı şekilde küçük su ve arteziyen işlerine, vüsat verilecektir. 
Bu itibarla 1956 yılı tahsisatına nazaran (1 500 000) lira fazlasiyle (4 000 000) lira 
teklif edilmiştir. 
Sulama istasyonları : 
Dört aded sulama istasyonu 1956 yılında Sarayköy ve Tokad'da kurulanlarla birlikte altı 
adedine baliğ olmuştur. 
Birisi Antalya, diğeri Malatya'da olmak üzere mevcutlara ilâveten iki sulama tatbi
kat grupu kurulmuştur. Bu gruplar bir yandan bağlı bulundukları istasyonların su
lama araştırmalarını yapmakta, diğer taraftan elde ettikleri neticeleri çiftçiye bildir-
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inektedir. Sulama tatbikat gruplarının ve diğer zirai müesseselerin sulama ve araştır
ma masraflarının karşılığı olarak (50 000) lira fazlasiyle (600 000) lira konmuştur. 

30 Kimyevi gübre denemeleri teşmili : 
Zirai mahsullerimizin verimlerini artırmada mühim âmil olan kimyevi gübrelerin çift
çilerimiz tarafından kullanılmasını teşvik bakımından yapılmakta olan çalışmalardan 
iyi neticeler alınmaktadır. 
1957 yılında da bu faaliyete devam edileceğinden cari yıl bütçesindeki tahsisat aynen 
teklif olunmuştur. 

40 Toprak etüd ve tahlilleri : 
Köylünün zirai inkişafını temin etmek maksadiyle ziraat yapılan toprakların muhtelif 
bakımlardan etüd ve tahlillerinin yapılması her bakımdan faydalı ve lüzumlu görülmek
tedir. Halen Ankara'da bir Toprak Araştırma Enstitüsü mevcuttur. Samsun'da kurul
muş olan lâboratuvara ilâveten 1957 yılında dört aded toprak tahlil lâboratuvan ve 
mevcut sulama istasyonlarında birer toprak fizikî lâboratuvan kurulacaktır. Ayrıca 
çorak, tuzlu sahaların ıslahı için diğer bir lâboratuvar tesis edilecektir. 
Bütün bu istasyon ve lâboratuvarlarm umumi masrafları karşılığı olarak 1956 yılı büt
çesine nazaran 200 000 lira fazlasiyle 250 000 lira konmuştur. 

50 Toprak muhafaza işleri umumi masraf lan. : 
Zirai istihsalimizin dolayısiyle millî gelirimizin artırılması için mevcut toprak ve su 
varlığımızı israf etmeden en iyi şekilde kıymetlendirmek lâzımgelmektedir. Bu mevzuda 
çalışmak üzere vekâlet bünyesi içinde bir toprak muhafaza servisi kurulmuş ve çalışma 
programı hazırlanmıştır. Bu sebeple bu sene yeniden açılan bu tertibe 100 000 lira kon
muştur. 

Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar : 
10 Ziraat işleri : 

Mahsullerimize arız olan çeşitli hastalık ve haşerelerle yapılacak mücadelede kullanıla
cak kimyevi madde ve ilâç ihtiyacım karşılamak üzere 6 850 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Veteriner işleri : 
Hayvan hastalıklariyle mücadele genişletilmiş olduğundan mücadele masraflarına muva
zi olarak ilâç ihtiyacı da artmıştır. 1954, 1955 yıllarında (İCA) kredilerinden temin olu
nan 168 000 dolarlık permi ile ceza ve ilâç siparişi yapılmıştır. Tutarı 473 763 liradır. 
Salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele, lâboratuvarlar, hayvan hastaneleri ve suni 
tohumlama faaliyetleri için memleket dâhilinden asgari ihtiyaç için 325 000 liralık ilâç 
mubayaasına ihtiyaç görülmektedir. Bu sebeple 1956 yılı bütçesine nazaran 38 500 lira 
fazlasiyle 800 000 lira konmuştur. 

30 Yayın işleri : 
Zirai istatistiklere esas olmak üzere 1957 yılında da memleketin muhtelif bölgelerindeki 
mahsullerin filimleri alınacağından 1956 yılı bütçesindeki ödenek muhafaza edilmiştir. 

At yarışları ikramiyesi: 
At neslinin ıslahı maksadiyle memleketin muhtelif bölgelerinde yapılacak yanşlarda kaza
nan at sahiplerine ödenmek üzere 40 000 lira konmuştur. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar: 
Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde 1957 yılı içinde okuyacak öğrencilere verilmesi 
lâzımgelen burslarla üniversite harçları karşılığı olarak 272 550 lira zammiyle 1 515 000 
lira teklif edilmiştir. 
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Y ayın masrafları: 
Günlük gazeteler abonelerinden tasarruf yapılmak suretiyle 11 000 lira tenzil edilerek 
157 000 lira konmuştur. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah! a-
riyle başka her çeşit masrafları: 
4489 sayılı Kanun gereğince görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilecek memurların hararahlariyle sair masraf lan karşılığı olarak 
1956 bütçesinde olduğu gibi 214 250 lira teklif edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları: 
Görgü ve bilgilerini artırmak maksadiyle teknik yardımdan Amerika'ya gönderilecek 
memurların yolluk ve masrafları karşılığı olarak 10 000 lira noksaniyle 500 000 lira 
konmuştur. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Âzası bulunduğumuz Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı olarak 1956 
yılı bütçesine nazaran 17 438 lira fazlasiyle 185 855 lira teklif edilmiştir. Bu tahsisat 
aşağıda yazılı kurumlara tediye olunacaktır. 

Lira 

Milletlerarası pamuk istişare komitesi 7 065 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 165 830 
Roma Şap Komisyonu 460 
Paris Enternasyonal Teşkilâtı 11 500 
Londra Veteriner Kongresi 1 500 

185 855 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Yapılan hükümet anlaşmaları mucibince yabancı memleketlerde yapılacak kongre ve 
konferannlara iştirak edecek memurların yolluğu olarak 1956 yılı tahsisatı muhafa
za edilmiştir. 
Türkiye'de yapılacak Milletlerarası teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkez
leri umumi masrafları : , 
Pamuk müstahsil vt müstehliki memleketlerin âza bulunduğu Beynelmilel Pamuk 
İstişare Komitesine Hükümetimizce her sene iştirak edilmektedir. Bu komite 1957 yılı 
içinde Türkiye'de toplanacağından yabancı delegeleri ağırlama ve kongre masrafları 
olarak 50 000 lira fazlasiyle 60 000 lira konmuştur. 

îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları : 
Vekâlet teşkilâtına dâhil teknik memurların yetiştirilmesi ve teknik mahiyetteki iş
lerin görüşülerek memleket ihtiyaçlarına uygun kararlara varılması maksadiyle tertip
lenecek kongre ve konferansların masrafları karşılığı olarak 180 000 lira fazlasiy
le 250 000 lira teklif edilmiştir. < 

îç fuarlar : 
1957 yılında açılacak olan izmir Enternasyonal fuarında her sene olduğu gibi Ziraat 
Müzesi kurulacaktır. Bu müzede halka teşhir edilecek olan maket ve mulâj gibi malze
melerin yaptırılması ve müzenin umumi masrafları için 3 000 lira konmuştur. 
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Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri: 
1956 yılında kırk sekiz vilâyetin 221 yerinde hayvan sergisi açılmıştır. 1957 yılında 
55 vilâyetin 241 yerinde sergi açılacaktır. Bühassa suni tohumlama yapılan 25 vilâyette 
açılacak sergilerde verilecek ikramiyelerin teşvik sağlıyacak şekilde artırılması zaruri 
görüldüğünden, 1956 yılı bütçesine nazaran 30 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif 
edilmiştir. 
Ziraat sergi ve meşherleri ve müsabakaları ve teşvik ikramiyeleri: 
1951 yılından beri çiftçiler arasında tertibedilmekte olan mahsûl teşvik müsabakaları 
müspet neticeler vermektedir. 1956 senesinde karşılık paralardan bu maksatla 74 000 
lira harcanmıştır. 1957 yılında elli vilâyette mahsulün idrak edildiği mevsime göre mü
sabaka tertibedilecektir. Her müsabakada derece alacak olan birinci, ikinci ve üçüncü
lere ceman bin lira ikramiye verilecektir. 1957 yılında karşılık paralardan bir tahsis 
mevzunbahsolmadığından 32 500 lira zammiyle 50 000 lira konnvuştur. 

Yatılı ve yatısız makinist kursları: 
Ziraat âlet ve makinelerinin ehil eller taralından kullanılmasını ve dolayısiyle ömür 
ve randımanlarının artırılmasını temin maksadiyle makinist kursları açılmaktadır. Şim-

.diye kadar açılan kurslarla bu maksat kısmen tahakkuk ettiğinden, 1957 yılında açıla
cak kursların umumi masrafları karşılığı olarak 150 000 lira tenzil edilmek suretiyle 
235 000 lira konmuştur. 
Yatılı ve yatısız zirai kurslar: 
Çiftçilerimizin yeni zirai bilgilerle teçhizi maksadiyle memleketin muhtelif bölgelerinde 
açılan yatılı ve yatısız zirai kurslara rağbet ve talep artmıştır. Bu yıl fazla kurs açıl
dığından bu tertibe 150 000 liralık münakale yapılmıştır. 1957 yılı içinde de kurslara 
aynı şekilde ehemmiyet verileceğinden, 150 000 lira fazlasiyle 260 000 lira teklif edil
miştir. 
Veteriner kursları : 
Veteriner bakteriyoloji enstitülerinde ve merkez Islah ve Araştırma Enstitüsünde ye
ni veterinerler için tekâmül kursları açılacağından, 1956 yılı tahsisatına nazaran 
İR 000 lira fazlasiyle 20 000 lira konmuştur. 

Geçen yıl borçları : 
Borç miktarları henüz tesbit edüemiyen bu tertibe ihtiyaç nispetinde tahsisat konul
ması mümkün olamamaktadır. Bütçeye konulan tahsisatın üstünde borç tahakkuk et
tiği takdirde Bütçe Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak (bütçenin taallûk ettiği 
tertipten karşılığı tenzil edilerek bu tertibe nakledilmek suretiyle ödenmektedir. Bu 
sebeple 65 000 lira teklif edilmiştir. 

Eski yıllar borçları : 
1956 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince özel idare
lere yapılacak yardımlar : 
Geliri müsait ölmıyan özel idarelere 904 sayılı Kanun mucibince yapılacak yardımla 
rın artırılmasına zaruret görüldüğünden, 25 000 lira ilâvesiyle. 200 000 lira konmuş
tur. 
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Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Ziraat ve veteriner teşkilâtının vilâyetlerde ifa ettikleri çeşitli hizmetlere mahsus çe
şitli yapıları mevcuttur. Bunların her sene tamirlerine ihtiyaç görülmektedir. 
1956 yılı içinde haşlanmış bir kısım yapıların ikmali ve lüzumlu diğer küçük yapıla
rın inşası ve mevcut yapıların tamiri için 1956 yılı bütçesine nazaran 50 000 lira faz-
1 asiyle 1 100 000 lira konmuştur. 

711 Makina, âlet ve malzemeler onarımı : 
Ziraat işlerinde 1959 adedi büyük, 20 613 adedi küçük olmak üzere eeman 22 572 
aded makina ve âlet kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı 1956 yılı içinde temin edil
miştir. Bu sebeple Ziraat İşleri ve kurumlarındaki muhtelif makina, âlet ve malze
menin tamir masrafları karşılığı olarak faslın birinci maddesine 100 000 lira eklen
miş; diğer maddelerdeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

731 İstimlâkler : 
1957 yılında Altmdere harasının istimlâkine de devam olunacak ayrıca Ankara'da 
kurulacak Şap Enstitüsü yerinin istimlâki yapılacaktır. Bu fasla 1956 bütçesi tahsi
satı aynen konulmuştur. 

751 Satınalınacak makina âlet ve malzemeler : . 
10 Zirat işleri ve kurumları : 

Zirai Araştırma enstitüleri tohum ıslah ve deneme istasyonlariyle diğer müesseselerin 
ve lâboratuvarlarm ihtiyacı bulunan makina ve âletlerle sebzecilik, bağcılık, tavuk
çuluk işlerinin ihtiyacı bulunan âlet ve malzemenin satmalımnası için 1956 bütçesin
de olduğu gîbi 4 415 000 liar konmuştur. 

20 Veteriner işleri ve kurumları : 
Veteriner müessese ve teşkilâtının ihtiyacı bulunan makine, alet ve gereçlerin ÎCA 
kredisinden temin olunan 240 000 dolarla siparişleri yapılmıştır. Bu aletlerin bir kısmı 
gelmiş olup bedelleri 1956 tahsisatından ödenecektir. Bakiyesi 1957 bütçesinden verile
ceğinden, 99 766 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Yayın işleri : 
Göz ve kalakla eğitim makine ve aletlerine mııktazi malzemenin temini için 1956 yılı 
bütçesinde olduğu gibi 10 000 lira konmuştur. 

40 Pamuk işleri ve kurumları : 
Islah ve deneme işleri için lüzumlu makine ve aletlerle dört pamuk selektörünün ve 
Adana, Nazilli zirai araştırma enstitüleri çırçır fabrikalarının noksan makine ve aletle
rinin mubayaası için 1956 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

753 Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve malzemeler : 
1957 yılında teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacak 605 öğren
ciye 4486 sayılı Kanun gereğince bellerine verilecek 300 lira değerindeki yardım malze
mesi tutarı 181 500 liradır. 

761 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yapılacak ödemeler : 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü maddeleri mucibince Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler için 1957 bütçesine 8 000 000 lira konmuştur. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
Muhtaç çiftçilere ödünç othumhık verilmesine dair 5254 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
5254 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi mucibince muhtaç çiftçilere dağıtılmakta olan 
tohumlukların masrafları karşılığı olarak Ziraat Bankasınca 10 558 790 lira tahakkuk 
ettirilmiştir. 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748, 6754 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak ödemeler : 
Kanunları gereğince Karadeniz bölgesinde tesis edilmekte olan çaylık sahalar için 
müstahsillere yapılmış olan ikrazata karşılık olarak Ziraat Bankasına ödenmek üze
re 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 
5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak ödemeler : 
5389 sayılı Kanun mucibince Ziraat Bankasınca çıkarılmış olan tahvil masraflarına 
karşılık olmak üzere 4 997 600 lira konmuştur. 

Döner sermaye : 
Ziraat işleri ve Kurumlan : 
Sermayeleri az olan tohum ıslah istasyonları ile fidanlık müesseselerinin sermayele
rini artırmak maksadiyle 200 O0C lira fazlasiyle 275 000 lira teklif edilmiştir. 
Veteriner işleri ve kurumlan : 
Memleket havacılığının ıslah ve üretiminde çalışan haralar .yeni kuruluş devrinde bu-
lııduklarından noksanlarını tamamlıyamamıştır. 1955 yılı bütçesiyle verilen (2 700 000) 
lira 1956 31lı bütçesinin ihsan sırasında, Devlet Üretme Çiftliği Umum Müdürlüğü döner 
sermayelerinden Vekiller Heyeti karariyle haralara tahsis olunan paranın tahsili düşü
nülerek (700 000) lira tenzil edilmiştir. Müesseselerin sermayelerini takviye edebilmek 
üzere 1957 bütçesine (2 250 000) lira konmuştur. 
Pamuk işleri ve kuramları : 
Adana ve Nazilli Bölge Zirai Araştırına Enstitüleri, Eskişehir, Manisa, Malatya, Yalova 
Pamuk Deneme ve Üretme çiftliklerinin mütedavil sermayeleri lüzumlu tesisleri yapmak
ta olduklarından, bu müesseselerin sermayelerine eklenmek üzere 1956 bütçesindeki tah
sisat aynen teklif edilmiştir. 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar için Nafıa Vekâleti bütçesine aktarılacak olan : 
Ziraat ve Veterine Umum müdürlüklerince 1957 yılı içinde yaptırılacak inşaat işlerinin 
bedeli olarak (1 290 000) lira konmuştur. 

Taşıt mubayaası için Maliye Vekâleti bütçesine aktarılacak olan : 
1957 yılında Hükümet karanım uyul/ırak yeni nakil vasıtası alınmıyacağından tahsisat 
konmamıştır. 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanuna tevfikan ödenen makam tahsisatının bir senelik tutarıdır. 

Merkez memurları maaşı: 
Teşkilât kanununa bağlı kadro adedi 154 tür. Bundan 23 aded (L) cetveline dâhil 
olup fiilî kadro adedi 131 dir. Merkez memurları maaş ve tahsisatının senelik 
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tutarı aşağıda gösterildiği üzere 940 000 liradır. Geçen seneye nazaran 9 500 lira 
fazlasiyle teklifte bulunulması, Sivil Havacılık Dairesine ait 80 lira maaşlı bir 
aded hava seyrüsefer uzmanının görülen lüzum üzerine (L) cetvelinden çıkarılarak 
fiilî kadroya alınmağından ileri gelmektedir. 

704 100 Teşkilât kadroları tutarı 
69 900 (L) cetveli tutarı 

634 200 Fiilî kadro tutarı 
41 400 Bir ve iki üst derece alanlar 

264 400 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat 

940 000 Yekûn 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler memurları kadrosu 247 dir. Bundan 21 adedi (L) cetveline dâhil olup 
fiilî kadro adedi 226 dır. Vilâyet memurlarının istilzam eylediği maaş ve tahsisat 
miktarı ise aşağıda gösterildiği üzere 1 212 000 liradır. 
Geçen seneye nazaran 5 300 lira fazlasiyle teklifte bulunulması, Yüksek Denizcilik 
Okuluna ait 40 lira maaşlı kütük şefliği kadrosunun hâsıl olan lüzum ve zarure
tine binaen (L) cetvelinden çıkarılarak fiilî kadroya alınmasından mütevellittir. 

889 500 Teşkilât kadroları tutan 
84 300 L cetveli tutarı 

805 200 Fiilî kadro tutarı 
71 100 Bir ve iki üst derece alanlar 

876 300 
335 700 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat 

1 212 000 Yekûn 

21 Merkez memurları açık aylığı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Gecen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Şoför ücretine yapılan zam dolayısiyle geçen seneye nazaran l 700 lira fazlasiyle 
202 725 lira teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran 69 675 lira fazlasiyle 394 000 lira teklif olunmuştur. Bu fazlalık, 
ticaret filosu tonajının çoğalması sebebiyle iş hacminin artmasından Mersin ve isken
derun limanlarında gemilerin denet işlerinde kullanılmak üzere gönderilecek motorlar için 
300 lira aylık ücretli 2 motor kaptanı ile 200 lira ücretli 3 gemici kadrosunun ve ye
niden ihdas olunan Görele ve Karasu liman idareleri için yüz lira ücretli 2 hademe kad
rosunun ilâve edilmesinden, Yüksek Denizcilik Okulunda müstahdem aşçıbaşı ücretinin 
200 liraya çıkarılmasından ve sivil havacılık hizmetleri için vilâyetler kısmına 1 aded 
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625 iki aded 550 ve 2 aded de 475 lira aylık ücretli hava teknisiyeni kadrolarının zam-
medilmesinden mütevellit bulunmaktadır. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran 18 375 lira fazladır. Bu da, halen çalıştırılmakta olan 4 ecnebi uz
man için istihdam edilmelerine lüzum görülen 750 lira aylık ücretli bir tercümeci ile 
300 lira aylık ücretli bir daktilo kadrosunun ilâvesinden ileri gelmektedir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 2 000 lira fazlasiyle 20 000 
lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Geçen seneki tahsisatın sarfiyat seyrine göre 2 000 lira rıoksaniyle 30 000 lira teklif 
edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmşitir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmşitir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmşitir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Gecen seneki tahsisatın aynı teklif edilmşitir. • 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı: 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

209 Emekli keseneği : 
Aylık ve ücretler için teklif olunan tahsisatın cfc 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 : 

Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. ^ 
20 Döşeme : 

Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
30 Demirbaş : 

Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
40 öteberi : 

Geçen seneki tahsisatın kâfi gelemiyeceği anlaşıldığından 1 500 lira fazlasiyle 4 500 
lira teklif edilmiştir. 
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50 Aydınlatma : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
20 Döşeme : 

Geçen seneki tahsisatın kâfi gelemiyeeeği anlaşıldığından 2 000 lira fazlasiyle 6 000 
lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen seneki sarfiyata nazaran 1 000 lira noksaniylo 12 000 lira teklif edilmiştir. 
40 öteberi : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif olunmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi gelemiyeeeği anlaşıldığından 3 000 lira fazlasiyle 10 000 
lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi gelemiyeeeği anlaşıldığından 1 500 lira fazlasiyle 12 000 
lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Gecen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta, telgraf ücretleri : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta, telgraf ücretleri : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon ücretleri : 
Geçen seneki sarfiyat seyrine ve hâsıl olan ihtiyaca binaen 15 000 lira fazlasiyle 30 000 
lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon ücretleri : • 
Geçen seneki sarfiyat seyrine ve hâsıl olan ihtiyaca binaen 5 000 lira fazlasiyle 20 000 
lira teklif edilmiştir. « 

11 Merkez kira bedeli : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira bedeli : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi gelemiyeeeği anlaşıldığından 3 000 lira fazlasiyle 30 000 
lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Geçen seneye nazaran 22 000 lira noksaniyle 38 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

10 Daimi vazife harcırahı: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Geçen seneye nazaran 10 000 lira noksaniyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
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40 Ecnebi memleketler harcırahı: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırahları ile başka mas
rafları : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

70 Liman reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları üc
reti: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

308 11 Merkez tedavi masrafları: 
İhtiyaç ve sarfiyat miktarı göz önünde tutularak 1957 yılı tahsisatı 1 500 lira fazla-
siyle 5 500 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları : 
İhtiyaç' ve sarfiyat miktarı göz önünde tutularak 1957 yılı tahsisatı 3 000 lira faz-
lasiyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 

309" 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vekâlet otomobili onarma masrafı: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

417 10 Mayin yok etme masrafları : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

20 Deniz taşıtları işletme masrafalrı : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

453 11 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Teşkilâtına 1957 yılı katılma payı olarak 55 350 
ve 6812 sayılı Kanunla Hükümetimizin iştirak etmiş olduğu Devletlerarası îstişari De
nizcilik Teşkilâtına iştirak hissesi karşılığı olarak da 1 000 liranın tediyesi icabetmiş 
ve bu sebeple 1957 tahsisatı 23 500 lira fazlasiyle 65 350 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
1957 yılı için memleketimizi ilgilendiren ve bugünden malûm en az 6 sı konferansın 
akdi mukarrer olduğu gibi bu konferanslarda alman kararlarla sene içinde munzam 
toplantılar yapılmakta ve bunlardan hiç olmazsa bir kısmına iştirak zaruri görülmek
tedir. Bu suretle en zaruri içtimalara Hükümetimizin iştirakini teminen 1957 yılı tah
sisatı 23 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

476 Hava trafik kontrol kursu umumi masrafları : 
1957 yılında açılması mukarrer hava trafik personel kursu masrafları için 10 000 lira 
noksaniyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 
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501 Geçen yıl borçları : 
Tahakkuk edecek borçlann karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisatın aynı teklif 
edilmiştir. 

502 10 1952 - 1955 yılları borçlan : 
Tahakkuk etmiş ve edecek olan borçların karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisa
tın aynı teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1951 yıllan borçlan • 
Tahakkuk etmiş ve edecek olan borçların karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisa
tın aynı teklif edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar • 
Millî emlâka aidolup liman idaresi olarak kullanılmakta bulunan binalardan tamire 
muhtacolanlarmm tamir ve ıslahı maksadiyle ve geçen seneki tahsisatın aynı olmak 
üzere 30 000 lira teklif edilmiştir. 

711 Limanlarda kıyılardan verilecek işaret vasıta ve malzemelerin onarımı : 
Gemilere meteorolojik işaretleri verilmek: üzere Çanakkale, Zonguldak, Bandırma, 
Tekirdağ ve iğne Ada limanlarında birer işaret direği tesisi ve mevcutlannm tami
ri için bu tertibe 6 000 lira fazlasiyle 12 bin lira teklif edilmiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz taşıtlannın onarımı : 
İstanbul, izmir ve Trabzon limanlarındaki servis motorlanmn bakım ve tamineri 
için bu tertibe 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satmalına masrafları : 
Küçük balıkçı kayıklarının muhalif havalarda barınmalarını sağlıyan Kınalı Adada 
kâin ve mülkiyeti şahıslara ait 1 500 metre karelik tabiî havuzun istimlâk bedeli 
karşılığıdır. 

741 27 Yapı işleri ve esaslı onarmalar: 
Gerze yangını dolayısiyle yeniden inşa olunacak liman binası için 65 000 lira teklif 
edilmiştir. 

751 Tamir atelyesi için satmalmacak makine, alet ve malzemeler : 
Istanbuldaki motor tamir atelyesi için satmalmacak makine ve aletlerle bakım ve te
mizlik malzemesinin temini maksadiyle geçen seneki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

752 Liman idareleri için satmalmacak veya yaptmlacak taşıtlar ' 
Denet motoru bulunmıyan limanıanmızm makine ve tekne mubayaasını temin mak
sadiyle bu tertibe 50 000 lira teklif edilmiştir. 
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Çalışma Vekâletinin 1957 malî yılı (A/l) âdi bütçesi 3 964 894 ve (A/2) yatmmlan 500 OOO'li-
ra olmak üzere ceman 4 464 894 lira olarak tanzim edilmiştir. 

Hizmetlerin mahiyetine göre teklif edilen tahsisatların mucip sebepleri tertip itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir : 

F. M. 

101 Vekil tahsisatı : 
6480 sayılı Kanun gereğince vekile ayda 1 000 er liradan verilecek olan makam tahsi
satının bir yıllığıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
95 adedden ibaret merkez kadrosunun bir yıllık maaş tutan 436 200 liradır. Buna beş 
maaş nispetinde verilecek ek tahsisatın ilâvesiyle 617 950 liraya iblâğ edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurlan maaşı : 
Vekâletin vilâyetler kuruluşunu teşkil eden 257 aded kadronun yıllık maaş tutarı 
960 900 liradır. Buna kanunu gereğince verilecek beş maaş nispetindeki 400 375 li
ralık tahsisatın ilâvesi suretiyle 1 361 275 liraya iblâğ olunmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Halen açık maaşı alan memur bulunmadığından tertibin muhafazası için 1 lira konul
muştur. 

22 Vilâyetler memurlan açık maaşı : 
Halen açık maaşı alan memur bulunmadığından tertibin muhafazası için 1 lira konul
muştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1956 bütçesine bağlı merkez hizmetlileri (D) cetvelindeki 43 hizmetlinin bir yıllık üc
retleri tutarı 76 500 liradır. Buna kanunu gereğince verilmekte olan beş aylık tahsisat 
tutarım teşkil eden 31 875 liranın ilâvesinden sonra 108 400 liraya iblâğ olunmuş ve 
mezkûr yıl bütçesine bu miktarda tahsisat konulmuş idi. Aşağıdaki sebeplere binaen bir 
kısım hizmetli ücretlerinin artırılmasına zaruret hissedilmiştir. 
1. Makam otomobilinin ehliyetli ve aynı zamanda küçük arızalan giderebilecek bilgiye 
malik bir şoförle idaresi zaruri görüldüğünden 300 liralık şoför kadrosu 400 liraya ve 
senelerden beri ücretinin artırılması mümkün olmıyan elektrikçi kadrosu da 200 liradan 
225 liraya çıkarılmıştır. 
2. Daktilo kadrolarında uzun senelerden beri zam yapılması mümkün olmadığından 
daktilolarımızın terfi cihetine gidilememiştir. Aynı zamanda daktilo kadrolarının âza
mi ücretinin 225 liradan ibaret bulunması sebebiyle ehil daktilo bulunamamaktadır. Bu 
mülâhazalarla 16 aded daktilo kadrosuna 25 er liralık zam yapılması zarureti hâsıl ol
muştur. 
3. Uzun seneler aynı ücreti almalan dolayısiyle ücretlerinin artırılmalan mümkün ol
mıyan dağıtıcı, başhademe ve hademelerin 1956 yılı bütçesiyle zam gören 7 tanesi hariç 
ücretlerine 25 er lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur ki, binnetice bu tertibe 
ait tahsisat geçen yıldan 16 150 lira fazlasiyle 124 550 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1956 yılında 65 adedden ibaret bulunan vilâyetler hizmetlilerinin beş aylık ilâve tahsi
satı ile birlikte yıllık tutarı 137 275 liradır. 
1, Sakarya vilâyetinde yeni kurulan Bölge Çalışma Müdürlüğü için 175 lira aylık üc-
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retli bir aded daktilo kadrosu ile 100 lira aylık ücretli iki aded hademe kadrosu ilâve 
olunmuştur. 
2. İstanbul, İzmir ve Adana, gibi vilâyetlerimizde 225 ve 200 lira aylık ücretle şoför 
bulmak mümkün değildir. Bu ücreti kabul eden şoförlerin kabiliyetli ve tecrübeli olma
maları sebebi ile hizmet aksamakta ve vasıtalar da zamanından evvel harabolmaktadır. 
Bu itibarla şoför kadrolarının ücretlerinin artırılmasına zaruret hâsıl olmuş ve bir aded 
225 ve iki aded 200 lira aylık ücretli üç şoförün aylık ücretine 25 er lira zam yapılmış
tır. 
3. Daktilo kadrolarına uzun senelerden beri zam yapılması mümkün olmadığından dak
tilolarımızın terfi cihetine gidilemediği gibi daktilo kadrolarının âzami ücretinin 225 li
radan ibaret bulunması sebebiyle de ehil daktilo bulunamamaktadır. Bu sebeple 32 aded 
daktilo kadrolarının ücretlerine 25 er lira zam yapılmıştır. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
4. Uzun seneler ücretlerinin artırılmaları mümkün olamıyan 125 lira aylık ücretli üç 
aded dağıtıcı kadrosuna 25 er lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle 
1957 yılı tahsisatı 1956 yılma nazaran 16 150 lira fazlasiyle 159 800 lira olarak teklif 
edilmiştir. c ' 
Geçici hizmetliler ücreti : 
Çalışma Enstitüsünde istihdam olunan geçici personelin bir yıllık ücret ve ek tahsisatı 
ile konferanslar masrafı 240 125 liradan ibaret olduğu halde eleman bulunamıyacağı dü
şüncesiyle bâzı kadroların doldurulamıyacağı ve bu suretle tasarruf sağlanacağı nazarı 
itibara alınarak geçen 1956 yılı bütçesine 20 125 lira noksaniyle 220 000 liralık tahsisat 
konulmuştur. 
Enstitünün 1957 yılında tam kadro ile çalıştırılacağı göz önünde tutularak 1957 bütçe
sine 240 000 lira tahsisat konulmuştur. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
1956 yılı tahsisatının ihtiyaca kâfi geldiği görüldüğünden bu tertip için geçen yıl 
olduğu gibi 12 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyet memurları çocuk zammı : 
Geçen yılın sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği anlaşılan 32 000 lira bu yıl da aynen tek
lif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 

1956 yılı sarfiyatına göre kâfi geleceği anlaşıldığından geçen yıl tahsisatları aynen tek
lif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Erzuırum bölgesindeki dört memur için geçen yıl olduğu gibi 540 lira teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Maaş ve ücret fasıllarına konan tahsisatın % 5,5 u üzerinden hesaplanarak 87 632 
lira konulmuştur, 
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Temsil tahsisatı: 
Kanunu gereğince Vekâlet Müsteşarının bir yıllık tahsisatıdır. 

10 Merkez kırtasiye: 
20 Merkez döşeme: 
30 Merkez demirbaş: 
40 öteberi masrafları: 
50 Merkez aydınlatma: 
60 Merkez ısıtma: 

Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye: 
1956 yılı tahsisatı ile bölgeler kırtasiye ihtiyacının tam olarak karşılanmayışı ve yeni 
kurulan Sakarya Bölgesi Müdürlüğünün çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarının inzimam etme-

s si nazarı itibara alınarak geçen yıldan 500 lira fazlası ile 7 500 lira teklif edilmiş
tir. 

20 Vilâyetler döşeme: 
Yeni kurulan Sakarya Bölgesi Çalışma Müdürlüğünün ihtiyacı için lüzumlu eşyanın 
mubayaası ve diğer 21 bölgenin noksanların ikmali ve tamire muhtacolanlann ta» 
miri için bu tertip geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiş
tir. 

30 Vilâyetler demirbaş: 
Bu yıl kurulup tahsisat kifayetsizliği sebebiyle lüzumlu demirbaş ihtiyaçları temin 
olunamıyan Sakarya Bölgesi Müdürlüğünün ihtiyaçları karşılığı ile diğer bölgelerdeki 
noksanların ikmali ve eskilerin tamiri için geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 
10 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Vekâletimiz bütçesinde ayrıca tertibi bulunmıyan ilân ücretleri ve emsali masraflar 
bu tahsisattan ödenmektedir. 3008 sayılı îş Kanununun 32 nci maddesi gereğince ye
niden asgari ücret tesbiti icabeden vilâyetler sayısının çoğalmış bulunması 15.VI.1956 
tarih ve 4/7372 sayılı Teşmil Kararnamesinin tatbiki neticesi olarak ilânlar pek çok 
artmış bulunduğundan bölgelerin gerek ilân, gerekse benzeri masraflarının 1957 yılın
da tam olarak karşılanabilmesi için geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyle 12 000 
lira teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Geçen yıl tahsisatının aynı konulmuçtur. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Kömür fiyatlarının artması ve yeni kurulan bölge ile birlikte Çalışma Müdürlükleri 
sayısının 22 ye yükselmesi sebebiyle geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 12 500 
lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
15.VL1956 tarih ve 4/7372 sayılı Teşmil Kararnamesiyle ilgili evrakı matbuanın çe
şitleri çoğaldığından bunların yeniden hazırlanarak 'bastırılması ve bu yıl kurulan 
Sakarya Çalışma Müdürlüğü basılı kâğıt ve defterler ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için geçen seneden 2 500 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Gecen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 



- 280 -
F. M. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
önümüzdeki yıl 4/7372 sayılı Teşmil Kararnamesinin'tatibiki neticesi olaraîk İş Kanu
nu şümulüne giren iş yerlerinin çoğalacağı ve iş kazaları dolayısiyle telgraf veya tele
fonla halli gereken işlerin artacağı tabiî görüldüğünden ve ayrıca yeni bir bölge de 
ihdas olunduğundan bu tertip için geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyle 20 000 
lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir, 

22 Vilâyetler telefon masrafları:, 
12 nci maddede izah edilen sebepler dolayısiyle 2 500 lira fazlasiyle 15 000 lira tek
lif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira: 
Vekâlet merkez teşkilâtının işgalindeki binanın kirası ile makam otomobilinin garaj 
kirası olarak mukaveleleri gereğince 42 100 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler kira: 
Edirne ve Erzurum bölgeleri hariç diğer 20 çalışma müdürlüğü ' kiralık binalarda 
bulunmaktadırlar, önümüzdeki yıl Ankara, Antalya ve Zonguldak Çalışma müdürlükleri 
binalarının kifayetsizliği sebebiyle yeni binalara taşınması zarureti başgösterdiği gibi 
yeniden kurulan Sakarya Bölge Müdürlüğü için asgari 9 300 lira kadar kira tahsisa
tına ihtiyaç hâsıl olacağı nazarı itibara alınarak ve 1956 yılma nazaran bâzı bölge bina kira
larının daha müsait bir miktara indirilmesi göz önünde tutularak bu tertip için geçen 
yıldan 4 500 lira fazlasiyle 91 050 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler: 
1956 yılında hizmetlilere palto temin edildiğinden bu yıl 3 000 lira eksiğiyle 4 000 lira 
teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı: 
Geçen yıla nazaran 2 500 lira eksiğiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Geçen yılın aynıdır. 

30 Müfettişler harcırahı: N 
Geçen yılın aynı olarak 280 000 lira teklif edilmiştir. 

42 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek Vekâlet müfettişlerinin harcırahı: 
Geçen yılın aynıdır. 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı: 
Merkez kontrolörlerimizin devir ve tetkik harcırahına ait bütçemizde her hangi bir 
fasıl mevcudolmadığından işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü emrinde vazife görmekte olan 
iki aded 80, bir aded 70 lira aylıklı merkez kontrolörleri asıl vazifeleri olan iş yerlerin
deki teftişlerini ifa edememekte ve dolayısiyle bu kadroların ihdasından beklenen 
gaye tahakkuk etmemektedir. 
Bu kadroları işgal edenler iş yerlerinde gerekli teftiş ve tetkiklerde bulundukları tak
dirde kendilerine kanunen tevdi edilen hizmeti ifa etmiş olacakları gibi iş yerlerinin 
de merkezden gönderilecek bu gibi elemanlarla kontrolü sağlanmış olacaktır. Bu 
maksatla yeniden açılan bu tertibe 15 000 lira konulmuştur. 

308 11 Merkez tedavi manrafları ve harcırahları; 
Sarfiyat seyrine göre kâfi geldiği görülen 2 000 lira bu yıl da aynen konulmuştur 
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12 Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları : 
Geçen yılın aynıdır. 

309 11 Vekâlet otomobili işletme masrafları: 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları : 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları ; 

Sarfiyat seyrine nazaran geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

408 10 îş ihtilâfları Hakem Kurullarına katılacaklara ödenecek huzur ücret ve harcırahları: 
1957 malî yılı başında seçimlerin ikmali ile faaliyete geçecek yeni heyetlerin istilzam 
ettireceği masraflar da göz önüne alınarak bu tertibe ait tahsisat geçen yıldan 
G 500 lira fazlasiyle 56 500 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 : 
1956 bütçesinde bu madde için alman 1 500 liralık tahsisat kifayet etmediğinden bu 
maddeye münakale suretiyle 2 000 lira zam olunmuştu. 1957 yılında asgari ücretle
rin tesbiti işine daha geniş ölçüde devam olunacağından bu tertibe ait tahsisat geçen yıla 
nazaran 3 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

416 Çalışma Enstitüsü umumi masrafları : 
Enstitünün her türlü masraflarını ihtiva eden bu bölüme ait tahsisat geçen yılın aynı 
olarak teklif edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek ödemeler : 
Sarfiyat seyrine göre geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalına ve abone : 
Teşkilât Kanununun vekâlete taihmil eylediği vezaifin ifasına imkân vermek üzere 
yurt içinde ve dışındaki neşriyatın sosyal ve hukuki sahaya temas edenlerini temin 
için geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit mas
rafları karşılığını teşkil eden bu tertibe geçen yılın aynı olarak 4 000 lira konulmuştur. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına ödenmesi gereken 
hissemiz hakkında mezkûr teşkilâttan gelen yazıya göre 55 462,85 dolardır. Resmî 
kura göre bilhesap karşılığı konulmuştur. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen yıl olduğu gibi 21 000 lira teklif edilmiştir. 

453 22 Milletlerarası Çalışma Konseyi âzalığmm harcırah ve masrafları : 
Geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira kâfi görülmüştür. 
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501 Geçen yıl borçları : 
Borç karşılığı 1 000 lira kâfi görülmüştür. 

502 1952 - 1955 yılları borçlan : 
Geçen yıl olduğu gibi 1 200 lira konulmuştur. 

601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince îş ve îşçi Bulma Kuru
muna yardım : , 
îş ve îşçi Bulma Kurumuna yardım olarak verilecek olan para geçen yıl olduğu gibi 
150 000 lira teklif edilmiştir. 

741 Readaptasyon merkezi ile Çırak Okulu için inşa olunacak veya satmalınacak gayrimen-
kuller bedeli karşılığı • 
Duçar oldukları iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle esas meslekini icra ve ta
kibe son bedenî kabiliyeti müsaade etmiyen işçilerin cemiyet bünyesinde tufeyli bir 
mevcudiyet halinde yaşamalarını önlemek ve bilâkis haiz bulundukları iş gücü nispe
tinde kendilerinin şahıslarına ve cemiyete mümkün olabildiği kadar faydalı hale getir
mek vekâletimizin cümlei vezaifinin en mühimleri arasında bulunmaktadır. 
Bu hizmetin geniş mânada ifası Readaptasyon, Rehaplitasyon yardımlarının aynı za
manda ifası olmakla beraber, bu tesislerin mütevakkıf bulunduğu malî ve teknik im
kânlar göz önünde tutularak önümüzdeki yıl içinde yalnız Readaptasyon merkezi ile 
muhtelif sanayi, kollarına kabiliyetli eleman yetiştirecek bir îşçi Çırak Okulunun kurul
masından başlanması uygun görülmüş ve bu maksatla 1957 Bütçesinin yatırımlar kıs
mında yeniden açılan bu fasla 500 000 lira konulmuştur. 
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İşletmeler Vekâleti 1957 malî yılı bütçesi 1956 malî yılı bütçesine nazaran 21 600 lira fazlasiy-
le tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Artış, ısıtma masrafları ile telefon mükâleme ücretleri, 1957 yılında hizmetlilere ve.ilecek pal
to bedelleri, merkez kira bedeli, demirbaş tamiratı ve eski yıllar borçları tertiplerine fazla olarak 
konulan cüzi tahsisatlardan ileri gelmiştir. Buna mukabil bütçemizin muvakkat vazife harcırahı 
tertibinden 5 000 lira tasarruf edilmiş olduğundan geçen yıla nazaran hakiki fazlalık 16 600 li
radan ibaret bulunmaktadır. 

Bütçenin fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir. 

F. M. 

101 

201 

202 

Vekil tahsisatı : 12 000 6480 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan tahsisa
tın yıllık tutarı olup geçen yılın aynıdır. 

11 Merkez memunarı 511 800 
maaşı : 

21 Merkez memurları 5 250 
açık maaşı: 

işletmeler Vekâleti kuruluş ve görevler hakkındaki 
5528 sayılı Kanuna bağlı cetvelde gösterilen 93 kad
ronun senelik tutan, 

21 900 (L) cetveline alman 3 aded 70 liralık ve 1 aded 60 
liralık kadronun senelik tutan olup düşülen 

1956 ve daha evvelki senelerde 4598 sayılı Kanuna 
göre kadrosuz terfi etmiş bulunan 27 memurun t?rfi 
farkı karşılığı, 
1957 yılında üst dereceye terfi edecek 12 memurun 
terfi farkı, 

6211 ve 6675 sayılı Kanunlar gereğince 5 maaş nis
petinde verilmekte olan tahsisatın tutan, 

Vukuu muhtemel münhaller dolayısiyle elde edilecek 
tahsisat tasarruflan göz önünde tutulmuş ve 4 425 
lira noksaniyle geçen yılın aynı olarak 745 000 lira 
teklif edilmiştir. 
Teşkilâtımızda halen açık maaşı alan memur yoktur. 
1957 yılında açıkta kalması muhtemel memurlann 
açık maaşı karşılığı olarak geçen yılın aynı konulmuş
tur. 

+ 

+ 

489 900 
33 900 

5 200 

529 000 
220 425 

749 425 

Ücretler 113 000 Halen işletmeler Vekâleti bütçesine bağlı (D) cetve
linde 57 hizmetli mevcudolup bunlann ücretlerinin 
senelik tutan 

47 000 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince 5 aylık nispe-
tinde verilmekte olan tahsisat karşılığı 

160 000 

206 11 Merkez memurlan 14 000 

Geçen sene olduğu gibi 160 000 lira teklif edilmiştir. 

Geçen yılın aynıdır. Halen 62 çocuk için zam tahak-



çocuk zammı 

21 Merkez memurları 3,000 
doğum yardımı : 

31 Merkez memurları 4 000 
ölüm yardımı: 

Ecnebi dil bilenlere 1 500 
3656 sayılı Kanunun 
.5 nci maddesi gere
ğince ödenecek pa
ra mükâfatı: 

5434 sayılı Kanunun 35 819 
14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. 
Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler: 

10 

20 

30 

Temsil tahsisatı: 

Kırtasiye: 

Döşeme: 

Demirbaş : 

2 100 

2 000 

1 000 

3 000 

40 öteberi masrafları : 6 000 

50 Aydınlatma : 10 000 

kuk ettirilmektedir. Bir yıllık tutarı 7 440 liradır. 
Münhallere yapılacak tâyinler ve yeni doğum ihtimal
lerine binaen geçen yılın aynı konulmuştur. 
Doğum vukuunda memurlara yapılacak yardım kar
şılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ölüm vukuunda memur
ların ailelerine yapılacak iki maaş nispetindeki yar
dımı karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 4 000 
lira teklif edilmiştir. 

1957 yılında yabancı dil imtihanlarına iştirak edecek
lerden muvaffak olacakların sayısı bilinmemekte ise 
de kanun hükümlerine göre ödeme zarureti hâsıl ol
duğu takdirde karşılık bulunmasını temin maksadiy-
le geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre memur ve hiz
metlilerin maaş ve ücretlerinden kesilen % 5 emekli 
kesenekleri ile giriş ve artış farkları miktarında 
Emekli Sandığına ödenecek paraların karşılığı olup 
maaş, açık maaşı ve ücret tertiplerine konulan tah
sisatın (6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat 
hariç) % 5,5 nispetinde hesaplanmış ve geçen yılın 
aynı olarak teklif edilmiştir. 

5027 sayılı Kanun gereğince Vekâlet Müsteşarına 
verilmekte olan temsil tahsisatının senelik tutarı olup 
geçen yılın aynıdır. 

Tasarrufa riayet etmek suretiyle geçen yıl olduğu gi
bi 2 000 lira konulmuştur. 
Mevcut döşeme eşyasından eskimiş olanların tamiri 
masraflarını karşılamak üzere ve tasarrufa riayetle 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlalık arz eden bu 
tahsisatla mevcut demirbaş eşyanın tamirleri yapıla
cak ve kullanılmıyacak hale gelenlerin yerine yenileri 
tedarik edilecektir. Bilhassa yıllardan beri kullanılan 
yazı makinalarınm esaslı surette tamirleri icabetti-
ğincten 1 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Şehir ve içme suyu bedelleriyle bahçenin bakımı ve 
büroların her nevi temizlik masraflarını karşılamak 
üzere geçen yıl olduğu gibi 6 000 lira konulmuştur. 
Bu tattısisatla İşletmeler ve İktisat ve Ticaret Vekâ
letlerinin aydınlatma ihtiyaçları karşılanacaktır. Ay
rıca Devlete ait binaların yangından korunması hak
kındaki talimatnamenin 7 nci maddesi hükmüne gö
re elektrik tesisatının takviyesi zaruri bulunduğun
dan bu ihtiyaçları karşılamak üzere geçen yılın aynı » 
teklif edilmiştir. 



Isıtma : 

Basılı kâğıt ve def
terler : 

Merkez posta ve tel
graf ücretleri : 

Merkez telefon mas
rafları : 

Kira bedeli 

30 000 İşletmeler Vekâleti bütçesine konulan ısıtma tahsisa
tı ile İşletmeler, Maarif ve İktisat ve Ticaret Vekâle
tinin ısıtma ihtiyaçları müştereken karşılanmaktadır. 
Bu sene ısıtma için vekâletimize 591 ton linyit ve ben
zeri kömür kontenjanı ayrılmıştır. Tunçbilek linyit
lerinin tonu 49 liradan, Değirmisaz linyitlerinin tonu 
ise 56 liradan satıldığına göre ortalama bir hesapla 
591 ton kömürün beher tonu 63 liradan 31 323 lira 
tutmaktadır. 
Tasarrufa riayet suretiyle nakliye ve satınalınaeak 
odun bedelleri de dâhil olmak üzere 1 323 lira noksa-
niyle 30 000 lira konulmuştur. 

1 500 Tasarruf esasları göz önünde tutularak geçen yılın 
aynı olmak üzere 1 500 lira teklif edilmiştir. 

2 500 1955 yılı sonlarında posta ve telgraf ücretlerine zam 
yapılmış bulunmasına rağmen bu zamlar 1956 malî 
yılı bütçemizdeki posta ve telgraf masraflarına ak
settirilmemiş olduğundan konulan tahsisatın kifayet 
etnıiyeceği anlaşılmış ve bu itibarla geçen yıla naza
ran 500 lira fazlasiyle teklif hâsıl olmuştur. 

28 000 İşletmeler Vekâleti bütçesinin merkez telefon masraf
ları maddesine her sene konulmakta .olan tahsisat, 
vekâlete bağlı bulunan istihsal mıntakaları, sanayi 
müesseseleri, işletmeler ve bunlarla alâkalı idari ma
kamlarla birçok şehirlerarası telefon muhaberatı ya
pılması zarureti dolayısiyle kâfi gelmediğinden mü
nakale suretiyle daha bir miktar zam yapmak lüzu
mu hâsıl olmaktadır. Nitekim 1955 yılında bu terti
be 13 000 lira zam yapılmıştır. 1955 yılında telefon 
ücretlerine yapılan zamlar nazarı itibara alınarak 
1956 malî yılı bütçesinin bu maddesindeki tahsisat 
5 000 lira fazlasiyle konulmuş ise de bu fazlalık ihti
yaca tekabül etmediğinden konulan tahsisat tamamen 
sarf edilmiş ve sene sonuna kadar hâsıl olacak ihti
yaçların karşılanmasını temin maksadiyle bu madde
ye 14 950 liranın münakalesi teklif edilmiştir. Ma-
haza 1957 yılında daha tasarrufla hareket olunaca
ğından geçen yıla nazaran ancak 8 000 lira fazla ko
nulmuş bulunmaktadır. 

1 800 Geçen yıla nazaran 600 lira fazladır. Bu tahsisat ve 
kâlet otomobili için kiralanacak garajın kira bedeli 
olarak teklif edilmiştir. 1956 yılı bütçesine konulan 
1 200 lira ile aylığı 100 liradan garaj bulunmamış ve 
ancak aylığı 150 lira ile kiralanabileceği anlaşılmış 
olduğundan bu masraf için 600 lira fazla teklif edil
miştir. 
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306 Giyecekler : 

307 

308 

309 

403 

10 Daimî vazife harcı
rahı : 

20 Muvakkat vazife har
cırahı : 

30 Müfettişler harcı
rahı : 

40 Ecnebi memleketler 
harcırahı : 

50 Ecnebi uzman ve 
hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin 
harcırah ve başka 
masrafları : 

4598 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek 
tedavi masrafları ve 
harcırahları : 

11 Vekâlet otomobili iş
letme masrafları : 

12 Vekâlet otomobili 
onarma masrafları : 

Temsil masrafları: 

9 000 İşletmeler Vekâleti bütçesine bağlı (D) cetvelindeki 
hizmetlilerden elbise almak hakkını haiz bulunan 38 
kişiye 2 seneden beri palto verilmemektedir. 1955 -1956 
yıllarında ancak elbise, ayakkabı, iş tulumu, muşamba 
ve lâstik çizme bedelleri için tahsisat konulmuş idi. 
Bahsolunan 38 hizmetliye 1957 yılında aynı zamanda 
palto verilmesini temin maksadiyle bu tertibe geçen se
neye nazaran 3 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

2 000 Münhal bulunan veya inhilâl edecek olan vazifelere ya
pılması muhtemel tâyinler dolayısiyle memurların zati 
ve aile harcırahlarının karşılığı olarak geçen seneki gi
bi 2 000 lira teklif edilmiştir. 

15 000 Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksandır. 1955 yılı he
sabı katî neticeleri de göz önünde tutularak ihtiyacın 
15 000 lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından geçen 
seneye nazaran 5 000 lira noksan konulmuştur. 

68 000 Teklif olunan tahsisat halen İşletmeler Vekâleti kadro
sunda mevcut bir Teftiş Heyeti Reisi, bir başmüfettiş 
ve dokuz müfetişin harcırahlariyle yol masrafları kar
gılığıdır. 
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 

_ (H) işaretli cetvelin (C) bendinde gösterüen yevmiye 
miktarlarına göre bu 11 müfettişin bir günlük yevmi
yeleri 198,50 lira, bir aylık yevmiyeleri ise 5 955,— lira 
tutmaktadır. Ortalama bir hesapla bunlar senede 10 ay 
teftiş vazifesinde bulunduklarına nazaran 10 aylık 
yevmiye tutan 59 550 liradır. 8 450 lira da yer değiş
tirme masrafı olarak konulmuştur ki, ceman geçen yıl 
olduğu gibi 68 000 lira teklif edilmiştir. 

15 000 Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcı
rahları karşılığı olarak geçen yılın aynı konulmuştur. 

1 1957 yılında yabancı uzman istihdamı düşünülmediğin
den tahsisat teklif edilmiştir. 

2 000 Hastalanan memurların tedavi masrafları ile tedavi 
edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları ve te
davi için bâ fka yerlere gönderilen memurların yolluk
ları karşılığıdır. Geçen yılın aynıdır. 

2 000 Geçen yılın aynıdır. 

1 000 Geçen yılın aynıdır. 

5 000 Yabancı misafirlerin izaz ve ikramı, vekâlet namına çe
lenk yaptırma, derneklere yardım için bunların tertib-
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451 10 Satmalma ve abone: 

20 Başka her çeşit mas
raflar: 

452 Teknik yardımdan 
faydalanılmak sure
tiyle ecnebi memle
ketlere gönderilecek
lerin harcırah ve 
masrafları: 

501 Geçen yıl borçları: 

502 10 1952 - 1955 yılları 
borçları: 

2804 sayılı Kanun 
gereğince Maden Tet
kik ve Arama Ensti-
tüsünne yardım: 

ettikleri müsamere biletlerinin mubayaası, çay, kahve, 
şeker, sigara ve saire satmalınması karşılığı olarak ko
nulan bu tahsisat geçen yıl olduğu gibi 5 000 liradan 
ibarettir. 

6 000 Geçen yıl olduğu gibi 6 000 lira teklif edilmiştir. 
Vekâlet dairelerini alâkadar eden her nevi meslekî ve 
teknik mevzuların tetkik ve takibi sırasında ihtiyaç 
hâsıl olacak yerli ve yabancı meslekî kitap, mecmua, 
gazete, broşür bedelleriyle diğer malî ve hukuki eser
lerin mubayaası karşılığı olarak konulmuştur. 

1 00)0 Geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. Telif, 
tercüme, etüd, plân, klişe ve istatistik işlerini lüzumlu 
kılacağı masraflar karşılığıdır. 

5 000 Geçen yılın aynıdır. 

000 Senesi içinde tahakkuk ettirildiği halde her hangi bir 
sebeple ödenmemesinden düyuna kalan istihkakların 
tediyesini temin maksadiyle geçen sene olduğu gibi 
1 000 lira teklif edilmiştir. 

500 Bu tertip yeniden açılarak tahsisat konulmuştur. Vazi
feyle yabancı memleketlerde bulunan bir memurun 
ödenemiyen doğum yardımı ile çocuk zamları istih
kaklarının karşılığı olarak konulmuştur. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1957 malî yılı 
ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere Hazine yardımı ola
rak konulan 8 000 000 lira ile görülecek hizmetlerin 
iş programı için ittihaz olunan prensipler aşağıda 
arz edilmiştir. 

A) Yakıt maddeleri : 
(Taş kömürü, linyit ve petrol) 
Memleketin endüstriel, ekonomik ve sosyal gelişmesinin belke

miği olan yakıt konusunun bu sene de, geçen senelerde olduğu gi
bi, önemle ele alınması; linyit havzalarının tetkik ve aramalarına 
Ön plânda yer verilmesi : Taş kömür aramalarına devam olunması 
petrol şirketlerine kapalı bulunan bölgelerle şirketlerin ilgilenme
diği açık fakat ümitli sedimanter bölgelerde jeolojik etütler ya
pılması, 

B) Metalik ve metalik olmıyan madenler : 
Demir, krom, kurşun, bakır, çinko ve manganez gibi bâzı metal

lerin tetkik ve aramalarına yeni bir veçhe vererek metalojenik böl-



— 288 

ge etütlerine ve nadir maddelerin prospeksiyonuna devam olun
ması ve aynı zamanda ince ve kaba seramik maddeleriyle endüs
triye lüzumlu metalik olmıyan (başka ilk madde etüt ve aramaları
na imkân nispetinde yer verilmesi. 

C) Atom enerjisi hammaddeleri : 
Birkaç yıldan beri ele alınmış olan Atom enerjisi lıammıaddele-

r'mm. tetkik ve aramalarını genişletmek ve hızlandırmak maksa-
diyle geçen yıl kurulan Atom Enerjisi Hammaddeleri Şubesinin 
teknik personel ve teçhizat bakımından takviye edilerek bu mad
delerin prospeksiyon ve jeolojik tetkiklerinin artırılması ve fiilî 
aramalara geçilmesi; enstitü çalışmalarına ve memleket madenci
liğine fcüyük faydalar sağlıyacak olan «Havadan tetkikler» yapıl
ması hususunda bir proje ihzarı ve hu projenin tatbika konması 
imkânlarına tevessül olunması. 

E) Türkiye jeolojisi : 
Memleketin umumi jeolojik haritasının tekemmülü yolunda ge

rekli revi'zyon, karalosyon ve komplasyon çalışmalarına devam 
olunarak yeni paftaların basılacak hale getirilmesi; jeoloji ve 
madencilik konularında neşriyat yapılması. 

F) Personel yetiştirme : 
Çalışma sahamıza giren konular üzerinde günden güne artan 

teknik ve ilmî personel eksikliğini karşılamak amaeiyle memleket 
içinde ve dışında talebe okutturulması ve enstitü içinde tatbikî 
kurslar açarak yardımcı teknik personel ve kalifiye işçi yetiştiril
mesi Atom Enerjisi Hammaddeleri Şubesinin geliştirilmesi için 
bâzı metallerin tetkik ve aramalarına önem verilmesi; sondaj teç
hizatımızın takviyesi suretiyle arama kamplarımızın artırılması 
1957 yılı programının hususiyetlerini teşkil etmektedir. 

Yatırımlar 

1 000 işletmeler Vekâletinin işgal etmekte olduğu binanın 
ufak tefek tamirlerinin icrası için geçen sene olduğu 
gibi ıbu sene de 1 000 lira teklif edilmiştir. 



Hükümetin Varidat Bütçem Esbabı Macibesi 

Gelir Vergisi 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat far filan : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

260 000 000 
270 000 000 
360 000 000 
485 000 000 
620 000 000 
775 000 000 

1956 tahsilatı 

580 789 857 
646 692 736 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlk 7 aylık 580 789 857 
» 8 » 646 692 736 

D) Düşünceler: 

1 

Son 5 aylık 
-» 4 » 

Tahsilat 

209 190 3S6 
299 584 010 
394 288 737 
532 066 305 
656 305 152 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

466 576 903 
511 112 173 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

189 728 249 
145 192 979 

_ 
+ 
+ 
-f 
+ 

Fark 

50 809 614 
29 584 010 
34 288 737 
47 066 305 
36 305 152 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

114 212 954 
135 580 563 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

770 518 106 + 
791 885 715 + 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 43,21 
+ 31,57 
.+ 34,94 
+ 23,35 

Değişme 
nispeti 

+ 24,47 
+ 26,52 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

46 426 502 816 944 608 
38 505 178 830 390 893 

Bu vergiden 1956 malî yılı sonuna kadar 830 milyon lira gelir sağlanacağı anlaşılmaktadır. 
Mükellef adedinde ve gelirlerde vâki artışlar, konjonktürün seyri ve vergi hâsılasını artırıcı di
ğer hususlar nazarı itibara alınarak 1957 malî yılında Gelir Vergisinden 965 000 000 lira »ağla
nacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

965 000 000 



A.) 

B) 

C) 

Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

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 

1956 tahsilatı 

117 967 146 
120 462 985 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

— 890 — 
Kurumlar Vergisi 

Tahsilat 

25 996 068 
50 546 033 
76 787 885 
77 004 026 
79 383 803 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

72 512 241 
74 682 694 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

+ 
+ 
— 

— 

Fark 

4 003 932 
18 546 033 
6 787 885 

12 995 974 
30 616 197 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

45 454 905 
45 780 291 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

Yıllık değişme 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

nispeti 

94,43 
52,99 

0,28 
3,09 

Değişme 
nispeti 

62,68 
61,29 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

îlk7Aylık 117 967 146 Son 5 aylık 
» 8 > 120 462 985 » 4 » 

6 871 562 124 838 708 + 4 307 095 129 145 803 
4 701 109 125 164 094 + 2 881 309 128 045 403 

D) Düşünceler: 

Bu vergiden 1956 malî yılı zarfında 128 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 1956 
tahsilâtına tesir eden hususi sebepler, konjonktürün seyri, mükellef adediyle gelirlerdeki artış 
nazara alınmak suretiyle bu vergi hasılatının 1957 malî yılında 130 000 000 liraya baliğ olacağı 
tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

130 000 000 



Binalardan alınan Savunma Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

4 750 000 
5 250 000 
6 100 000 
7 000 000 
7 000 000 

• 12 000 000 

Tahsilat 

4 950 511 
5 537 202 
6 187 043 
7 828 889 
9 485 180 

4-
+ 
4-
+ 
4-

m 

Fark 

200 511 
287 202 
87 043 
828 889 

2 485 180 
1 

Yıllık değişme 

-r 
4-
4 
4 

nispeti 

— 
11,85 
11,73 
26,53 
31,74 

B) Tahsilat tarhları : 
Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 

Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 7 Aylık 
» 8 » 

6 371 448 5 819 142 4 552 306 4-
7 566 545 6 923 205 4- 643 340 4 

9,49 
9,29 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

ilk 7 aylık 6 371 448 Son 5 aylık 3 666 038 10 037 486 4 347 907 10 385 393 
» 8 » 7 566 545 » .4 » 2 561 975 10 128 520 4- 238 007 10 366 527 

D) Düşünceler: 

1956 malî yılı sonuna kadar sağlıyacağı gelir miktan 10 milyon lirayı- geçeceği anlaşılan bu 
vergininğ inşa olunan ticarethane, müessese sayısı da nazarı itibara alınmak suretiyle, 1957 malî 
yılında 12 000 000 lira hâsıla sağlıyacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

12 000 000 



Hayvanlar Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler , 1956 tahsilatı 

Tahmin 

23 500 000 
28 000 000 
30 500 000 
29 000 000 
32 000 000 
30 000 000 

Tahsilat 

26 638 102 4 
27 972 150 -
28 422 345 -
27 938 998 -
28 255 012 -

Fark 

3 138 102 
27 850 

- 2 077 655 
- i 016 002 
- 3 744 988 

Yıllık değişme 

+ 
4-
~— 
+ 

nispeti 

~~. 
5.00 
1,60 
1,54 
0,96 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

27 743 660 
28 769 905 

26 112 854 f 1 630 806 4- 6,24 
27 112 759 -f- 1 657 146 4- 6.11 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış, veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 7 aylık 27 743 660 Son 5 aylık 
» 8 » 28 769 905 » 4 >> 

D) Düşünceler : 

2 142 158 
1 142 253 

29 885 818 4-
12 158 + 

133 670 
69 791 

30 019 488 
29 981 949 

Tahsilatın seyri göz önünde tutularak 1957 malî yılında bu vergiden 30 000 000 lira tahsil 
edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

30 000 000 



— S8e —• 
Veraaet ve İntikal Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

il 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

2 600 000 
3 200 000 
3 500 000 
4 000 000 
7 000 000 

12 000 000 

1956 tahsilatı 

5 569 894 
6 126 156 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 aylık 5 569 894 
» 8 » 6 126 156 

D) Düşünceler: 

1 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

2 875 783 
3 278 893 
4 223 341 
6 363 411 
7 484 531 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

4 298 472 
4 784 271 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

3 186 059 
2 700 260 

V : * > * 

Fark 

+ 275 783 
-f 78 893 
+ 723 341 
+ 2 363 411 
4- 484 531 

Artış, eksiliş 
farkı 

4- 1 271 422 
+ 1 341 885 

Yıllık değişme 
nispeti 

, 
+ 14,01 
+ 28,80 
+ 50,67 
~î- 17,63 

Değişme 
nispeti 

+ 29.57 
-!- 28,04 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
edilen tahsilat 

8 755 953 + 
8 826 416 + 

« ' r. .-, ; > i * : r ; ' 

eksiliş 

942 117 
757 152 

, , . . „ 

tahmin 

9 698 070 
9 583 568 

" " ' " » J r» 

Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise takdim edilen bir kanun tasarısı ile gayrimenkuUerin 
Veraset ve İntikal Vergisine esas tutulmakta olan tahrir irat ve kıymeti yerine cari değerlerin esas 
alınması derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bu değişikliğin tevlidedeeeği hâsıla artışı ile birlikte 1957 yılında bu vergiden 42 000 000 li
ra varidat sağlanabileceği tahmili olunmuştur. 

FJ) Hükümetin teklifi: 

42 000 000 
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Hususi Otomobil Vergisi 

D) Düşünceler: 

Hususi otomobillerden vergi alınması hakkındaki tasarıda yazılı nispetler göz önünde tutularak, 
1957 yılında bu kaynaktan 7 000 000 lira sağlanabileceği hesaplanmıştır. 

E) Hükümetin teklifi: 

7 000 000 

Mülga İrat ve Servet vergileri artıkları 

D) Düşünceler: 

1956 yılı eglir bütçesinin 35 nci faslının 12 nci maddesinde görülen «sair kaldırılmış vergiler» için
deki vasıtasız vergiler artıklarından yapılacak tahsilat bu kısma kaydedilecektir. Piğer taraftan: 
6582 sayılı Kanunla Esnaf. Vergisi Kanunu kaldırıldığından, eski yıllara aidolan Esnaf Vergisinden 
1957 malî yılı zarfında tahsil edilecek miktarların bu fasla irat kaydolunnıaları gerekmektedir. Bu 
hususlar da nazarı itibara alınarak, 1957 yalında 5 000 000 lira tahsil edilebileceği tahmin olun
muştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

5 000 000 

İthalden alınan İstihsal Vergisi 

'D)- Düşünceler: \ 

6802 sayılı Kanunun 67 nci maddesine tevfikan 1 . i l i . 1957 tarihinden itibaren kaldırılacak olan 
(ithalât) Muamele Vergisinin yerini Gider vergileri manzumesine dâhil ithalde alman istihsal Ver
gisi almakta ve Kahve İstihlâk Vergisi de aynı tarihten itibaren Gider vergileri manzumesi içine 

^ girmektedir. 
Binaenaleyh; 1957 Gelir Bütçesinde «İthalden alman İstihsal Vergisi» adiyle açılan bu maddeye, 

Gider vergilerinin, İthalât Muamele Vergisi yerine kaimolan kısmı ile kahve ithalinden alınacak İstih
sal Vergisinin sağhyacağı tahminî {folir miktarı konulmuştur. 

E) Hükümetin teklifi:. 

2W 000 000 
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Dahille alınan istihsal Vergisi 

D) Düşünceler 

6802 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince 1 . III . 1957 tarihinde yürürlükten kalkacak 
olan Muamele Vergisi yerini Gider Vergileri Kânununa bırakmaktadır. 

1957 Gelir Bütçesinin 18 nci faslında (Dâhi)de alman İstihsal Vergisi) adiyle açılan 12 nci 
madde : 

a) Prensip ve esasları tamamen ayrı olmakla beraber, Gider Vergileri Kânununun İmalât 
Muamele Vergisine tekabül eden kısmı ile, 

b) 1956 Gelir Bütçesinde : ' • 
1. Kibritten alman istihlâk Vergisi, 
2. Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi, 
3; Bira, tabiî köpüren Şarap ve Viski istihlâk Vergisi adlariyle, ve 21 nci faslın ayrı madde

lerinde yer alan ve 1 . IH .1957 tarihinden itibaren Gider Vergileri manzumesi meyanına girecek 
olan istihlâk Vergilerini içine almaktadır. Bu dört gelir nev'inden 1957 yılında ceman 355 000 000 
lira tahsil edilebileceği tahmin olunmuştur. 

(Yukarda zikredilen tahmin miktarı içinde: Kibrit istihsal Vergisi 14 milyon, elektrik ve ha
vagazı istihsal Vergisi 20 milyon, Bira ve tabiî köpüren Şarap ve Viski istihsal Vergisi 11 milyon 
lira tutmaktadır.) 

E) Hükümetin teklifi: 

355 000 000 

Akar yakıtlardan alınan İstihsal Vergisi 

D) Düşünceler : 

Akar yakıtlardan istihlâk ve Yol Vergileri adiyle alınan iki ayrı vergi yerine, 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanunu gereğince, 1 . III . 1957 tarihinden itibaren (Vergi nispeti aynen baki kal
mak kaydiyle) istihsal Vergisi alınacaktır. Akar yakıt ithalâtı ile dahilî istihsal göz önünde tutu-
larak,Istihsal Vergisinin 1957 yılında 130 000 000 lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

130 000 000 



A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

Tahmin 

18 000 000 
24 000 000 
35 000 000 
38 000 000 
55 000 000 

100 000 000 

Tahsilat 

22 455 851 
27 941 691 
32 587 722 
45 674 426 
61 612 346 

•+ 
4-

+ 
+ 

Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

4 455 851 
3 941 691 -f 
2 412 278 :+' 
7 674 426 + 
6 612 346 •+ 

24,42 
16,62 
40,15 
34,89 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

1956 tahsilatı 

40 940 748 
53 328 029 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Artış, eksiliş 
farkı 

30 696 726 -f 
38 247 759 + 

Değişme 
nispeti 

10 244 017 + 
15 080 270 f 

33,37 
39,42 

(•) Tahmine (,aafi olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk 7 Aylık 
» 8 » 

40 940 743 Son 5 aylık 
53 328 029 » 4 » 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen " edilen tahsilat 

Artış vey 
eksiliş 

30 915 620 71 856 363 -f 10 316 542 
23 364 587 76 692 616 + 9 210 320 

Otomatik 
tahmin 

82 172 905 
85 902 936 

D) Düşünceler: 

6802 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ile tesbit edilen yeni nispetlerin 1 8 1956 tarihinden 
itibaren tatbikine başlandığı göz önünde tutularak, 1956 sonuna kadar tahsilatın 100 milyon 
lirayı bulabileceği tahmin olunmuştur. Verginin yıllık artış seyri, yeni nispetlerin 1957 muame
lâtının tamamına uygulanacağı, ve vergi hâsılasına müessir diğer âmiller nazarı itibara alına
rak 1957 tahmini 135 000 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi ; 

135 000 000 

« 



Nakliyat Vergisi 

A) Mukayese tablosu 

Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 1956 tahsilatı 

Tahmin 

16 300 000 
17 000 000 
20 000 000 
25 000 000 
28 000 000 
40 000 000 

Tahsilat 

16 020 225 
18 581 194 
21 802 273 
25- 399 017 
31 399 017 

__ 
4-
4-
4-
4-

Fark 

279 775 
1 581 194 
1 802 273 
399 017 

3 889 093 

Yıllık değişme 
nispeti 

~-
.+ 15,98 
4- 17,33 
•4- 16,49 
4- 25,55 

Kvvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

18 555 636 
21 808 255 

16 953 762 + 1 601 874 + 
19 763 948 4- 2 044 307 4-

9,44 
10,34 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 
Kvvelki yıldan Yıllığa irca 

ilâve edilen edilen tahsilat 
Artış veya 

eksiliş 
Otomatik 
tahmin 

îlk 7 aylık 18 555 636 Son 5 aylık 14 935 331 33 490 967 + 1 409 895 34 900 862 
» 8 » 21 808 255 » 4 » 12 125 145 33 933 400 4- 1 253 739 35 187 139 

D) Düşünceler : 

1. I I I . 1957 tarihinden itibaren üider vergilerine dâhil Hizmet vergileri meyamna alman bu 
verginin yıldan yıla gösterdiği gelişme ve 6802 sayılı Kanunla vergi mevzuunun genişletilmiş ol
ması nazarı itibara alınarak, 1957 yılı tahsilatının 45 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

45 000 000 



A) 

B) 

O 

Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk 7 aj 
» 8 : 

D) 

4ık 3 514 768 
» 6 014 768 

Düşünceler : 

— 298 ... 
PTT Hiantetİeri Vergisi 

: 

Tahmin 

3 750 000 
4 000 000 
5 000 000 
6 000 000 

11 000 000 
13 000 000 

1956 tahsilatı 

3 514 768 
6 014 768 

hesaplar : 

] 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

4 054 146 
4 714 220 
3 743 628 
7 099 762 

10 560 338 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

3 000 000 
3 960 338 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

7 560 338 
6 600 000 

+ 
+ 

Fark 

304 146 
714 220 

1 256 372 
1 099 762 

439 662 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 
+ 

514 768 
2 054 430 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

11 075 106 -f 
12 614 768 + 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 16,28 
— ' 20,58 
-f 89,64 
•f 48,74 

Değişme 
nispeti 

+ 17,15 
-f 51.87 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

1 296 597 12 371 703 
3 423 420 16 038 188 

6802 sayılı Kanunla Hizmet vergileri meyanma alman bu vergiden, tahsilatın seyri ve 
muhabere hacmmdaki artışlar göz önünde tutularak 1957 malî yılında 15 000 OOO lira gelir 
sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

15 000 000 



« w -
Gtîmrttk Vergisi 

A) Mukayese tablosu . 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

140 000 000 
170 000 000 
180 000 000 
262 000 000 
270 000 000 
290 000 0011 

-y 

Tahsilat 

159 561 407 
191 565 159 
203 025 295 
214 217 558 
247 026 923 

+ 
+ 
4-

—' 

Fark 

19 561 407 
21 565 159 
23 025 295 
47 782 442 
22 973 077 

Yıllık d eğişme 
nispeti 

_u 

+ 
r 

™ -

2<\05 
5,98 
.',51 

15.31 

B) Tafİmlât farktan : 

Evvelki yıl Artış, ekşili*} 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değignu-
nispeti 

îlk 7 aylık 109 671 535 
» 8 » 127 559 147 

Ç i Tahmine rsas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

145 003 378 
166 134 725 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

— 35 331 843 *— 24,36 
- 38 575 578 23,21 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 109 671 535 Son 5 aylık 102 023 545 211 695 080 — 24 852 935 18S 842 146 
» 8 » 127 559 147 » 4 » 80 892 198 208 451 345 — 18 775 079 189 676 266 

D) 'Düşünceler : 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 yılında bu vergiden 220 000 000 lira hasılat sağlanacağı tahmin 
edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

220 000 000 



Şeker İstihlak Vergi» 

A) 

B) 

V) 

Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1056 

Tahsilat farklan : 
• 

Devreler 

ilk 7 aylık 
» fi » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1956 tahsilatı 

Tahmin 

130 591 000 
110 000 000 
155 000 000 
160 000 000 
215 000 000 
245 000 000 

1956 tahsilatı 

90 220 590 
141 343 149 

hesaplar : 

V 
Tahsilat 

124 704 463 
137 573 596 
134 855 078 
151 406 585 
139 844 316 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

55 976 917 
78 355 581 

Kvvclki yıldan 
ilâve edilen 

Fark 

— 5 886 537 
f 27 573 596 

~ 20 144 922 
— 8 593 415 
— 75 155 684 

Artış, eksiliş 
farkı 

-f 34 243 673 
-f 62 987 568 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

Yıllık değişme 
nispeti 

-f 10,31 
— 2,02 
-f 12,27 
— 7,63 

Değişme 
nispeti 

-f 61,18 
+ 80.38 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

Îlk7ayhk 90 220 590 Son 5 aylık 83 867 399 174 087 985 + 51 310 074 225 398 063 
» 8 » 141 343 149 » 4 » 61 488 735 202 831 884 -f 4# 424 645 252 256 529 

I>) Düşünceler : 

İstihsal ve istihlâk hacmi nazarı itibara - alınmak suretiyle bu vergiden 1957 malî yılında 
248 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

248 000 000 
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Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi 

i) Mvkaym tablom 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

: 

Tahmin 

110 000 000 
106 000 000 
124 500 000 
127 000 000 
159 400 000 
179 700 000 

Tahsilat 

97 797 239 
103 823 789 
128 191 908 
129 746 275 
168 732 988 

— 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

12 202 761 
2 176 211 
3 691 908 
2 740 275 
9 332 988 

Yıllık değişme 

-*-
4-
+ 
+ 

nispeti 

.... 
6,16 
23,47 
1,21 
30,04 

B) Tahsilat farkları 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 110 604 411 93 425 750 4- 17 178 661 + 18,38 
» 8 » 122 070 464 108 821 624 ' + 13 248' 840 + 12,17 

(•) Tahmine esas olan hesaplar : 

'Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1956 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlkîaylık 110 604 411 Son 5 aylık 75 307 238 185 911 649 + 13 841 470 199 753 119 
'» 8 » 122 070 464 » 4 » 59 911 364 181 981 828 + 7 291 212 189 273 040 

D) Düşünceler: 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinde açıklandığı veçhile bu gelirden 1957 malî yılında 193 255 191 
lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 1956 yılı hasılat fazlasından Savunma Vergisine taallûk eden 
6 244 809 liranın ilâvesiyle 1957 malî yılında bu gelirden 199 500 000 lira tahsilat yapılacağı tah
min olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: . . . 

199 500 000 



302 
Mtilg-a Vasıtalı Vergiler artıkları 

Di ihfşiituıekt 

195ü yılı gelir bütçesinin 35 nci faslının 12 nci maddesinde görülen sair kaldırılmış vergiler 
içindeki vasıtalı vergiler artıkları ile 1 Mart 1957 tarihinden itibaren, eski yıllara ait Muamele 
Vergilerinden yapılacak tahsilatın bu kısma irat kaydolunacağı göz önünde tutularak, J057 hasıla
tının f> 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 

f> 000 000 

Sefineler Resmi 

A) Mukayese tablosu 

Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

ıhmin 

180 000 
130 000 
250 000 
200 000 
200 000 
300 000 

Tahsilat 

176 413 
215 435 t 
211 352 
383 698 -r 
234 828 f 

Fark 

3 587 
85 435 
38 648 
183 698 
34 828 

Yıllık değişme. 

4 
— 
4 
— 

nispeti 

__. 
22,11 
1,89 

81,54 
38,79 

H) Tahrifat farklar 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
Devreler 1966 tahsilatı tahsilatı farkı 

îlk 7 aylık 480 326 
490 802 

157 128 4 
231 675 t 

323 198 
259 127 

Değişme 
nispeti 

205,69 
111,84 

(') Tahnmt* .̂s<w olan ha saplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki vıldarj Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

İlâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

îlk 7 aylık 480 326 Son 5 aylık 
490 802 » 4 » 

77 700 
3 153 

558 026 4 
493 955 4-

159 821 
3 526 

717 847 
497 481 

D.ı Duşu tu thr : 

195? malî yılı /jırf'ımljı .~>(.H) <M) lim Kidir .sa£lnımeftğı tahmin i-dilniifttit'. 

Eı Hiikü-mtHu teklifi; 

>l.lü («)() 
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Damga lUsmi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı • 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
195 ti 

Tahinin 

35 250 000 
42 000 000 
62 000 000 
72 000 000 
110 000 000 
110 000 000 

Tahsilat 

39 82İ 765 
50 080 454 
59 784 583 
74 362 355 
84 451 580 

4-
f 
.._... 
-f 

Fark 

4 574 765 
8 080 454 
2 215 417 
2 362 355 
25 5-18 420 

Yıllık değişnit 
nispeti 

„ 

4 25,75 
4 . 19,37 
4- 24,38 
4 13,56 

fi) Tahsildi farklar t. : 

Evvelki yıl 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı 

tik 7 aylık 
» 8 » 

47 501 930 48 770 320 
54 912 645 56 535 288 

Artıg, eksiliş 
farkı 

1 268 390 
1 622 643 

Değigm» 
nispeti 

2,60 
2,87 

C) Tahmi:,e esas okm hemfylar 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 
» 8 » 

47 501 930 Son 5 aylık 
54 912 645 » 4 » 

fövveiki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Artıg veya 
eksiliş 

35 681 260 
27 916 292 

83 183 190 
82 328 937 

927 712 
801 197 

Otomatik 
tahmin 

82 255 478 
82 027 740 

D) Düşünceler : 

Tahsilatın seyri ve Damga Resmi Kanununda mevcut ninspetlerden bir kısmı üzerinde b.îzı 
ameliyeler yapılmasına mütaallik tasan nazarı itibara alınarak. 1957 yılında Damga Resmi hası
latının 150 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

K) Hükümetin teklifi: 

150 000 fHM) 



rA), Hvkuy&se iafolo$u i 

Yılı 

1951 
1952 
1953 . 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

3 920 000 
2 240 000 
2 700 000 
3 500 000 
4 000 000 
5 000 000 

— 304 — 
Tayyare Resmi 

Tahsilat 

2 208 534 — 
2 621 330 + 
3 112 957 f 
3 322 033 — 
4 499 821 -f 

Fark 

1 711 466 
381 330 
412 957 
177 967 
499 821 

-»•t 

Yıllık değişme 
nispeti 

_ ™ 

•+ 18,69 
-f 18,75 
+ 6,71 
4- 35,45 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 2 561 786 
» 8 » 2 903 595 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

1 
1956 tahsilatı 

2 561 786 Son 5 aylık 
2 903 595 » 4 » 

D) Düşünceler: 

Evvelki yıl 
, tahsilatı 

3 025 401 
3 465 366 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

1 474 420 
1 034 455 

Artıg, eksiliş 
farkı 

— 463 615 
— 561 771 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

4 036 206 — 
3 938 050 — 

Değişme 
nispeti 

— 15,32 
— 16,2.1. 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

225 881 3 810 325 
167 685 3 770 365 

1956-tahsilatının seyri nazarı'itibara alınarak 1957 malî yılında 4 000 000 lira tahsil olunaca
ğı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

4 000 000 



- 3 0 5 -
öümrülderde kullanılan kâğıtla*» yapıştırılan Savunma Pıtltı 

A) 

B) 

0) 

Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık* 
» 8 » 

Tahmine esas olan 

Devreler 1956 tahsilatı 

Hk 7 aylık 154 197 
» 8 » 181 651 

Tahmin 

300 000 
490 000 
500 000 
400 000 
350 000 
350 000 

1956 tahsilatı 

154 197 
181 651 

hesaplar : 

3 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

433 998 
465 212 
404 041 
373 169 
340 127 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

227 813 
222 971 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

112 314 
117 156 

Fark 

+ 133 998 
— 24 788 
— 95 959 
— 26 831 
— - 9 873 

..*-'.. 

Artış, eksiliş 
farkı 

— 73 616 
— 41 320 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

266 511 — 
298 807 — 

Yıllık değigme 
nispeti 

_ . 
+ 7,19 
— 13,14 
— 7,64 
— £64 

Değişme 
nispeti 

— 32,31 
— 18,53 

Artış, veya- Otomatik 
eksiliş tahmin 

36 288 230 223 
21 709 277 098 

t>) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre 1957 malî yılında 300 000 lira hasılat sağlanacağı tahinin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

:HX) 000 



Aj Mukayese tablosu 
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Hayvan Sağlık Zabıta'Resmi 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
l*5<i 

Tahmin 

100 000 
120 000 
100 000 
100 000 
80 000 
80 000 

Tahsilat 

118 412 
113 836 
155 758 
54 276 
77 484 

-f 
— 

+ 
,— 

Fark 

18 412 
6 164 

55 758 
45 724 
2 516 

Yıllık değişme 
nispeti 

-*~ 
3,86 

+ 36,82 
— 65,15 
4- 42,75 

fi.) Ttıhtilâi farklar 

Devreler 

İlk 7 aylık 
v S >> 

(') Tahmin t esas olav 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlik 7 aylık 27 173 
» * » 29 Ş01 

1956 tahsilatı 

27 173 
29 301 

hesapla/1' : 

&on 5 aylık 
» '4 » 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

* 59 613 
60 630 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

17 871 
16 854 

Ar 

— 

tış, eksiliş 
farkı 

32 440 
31 329 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

45 044 — 
46 155 ~ 

Değişme 
nispeti 

—* 54,41 
51,67 

Artış veya 
eksiliş 

£ 723 
8 708 

Otomatik 
tahmin 

35 321 
37 447 

!) i Ui'ı.şinıa lı r : 

1957 malî yılı içinde Hayvan Sağlık Zabıta Resminden 80 000 lira gelir saklanacağı tahmin 
Sunmuştur. 

K) ITuknmftiv teklifi 
s n t.HMi 
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Trafik Resmi 

A) Mukayese tablosu 

B) 

r 

C) 

Yılı 

1961 
1962 
1953 
1964 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 % 

Tahmin 

4 000 000 
7 000 000 

1956 tahsilatı 

5 094 511 
5 481 846 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

Tahsilat 

67 591 
5 502 321 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

4 296 022 
4 325 070 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

-

+ 

Fark 

1 502 321 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 
798 489 

l 156 776 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

Yıllık değişme 
nispeti 

___ -

Değişme 
nispeti 

+ 18,58 
+ 26,74 

Artış veya Otomatik 
eksiliş . tahmin 

tîk 7 aylık 5 094 511 Son 5 aylık 1 206 299 6 300 810 4- 224 130 6 524 940 
» 8 » - 5 481 846 » 4 » 1 177 251 6 659 097 -f ' 314 796 6 973 893 

D) Düşünceler : 

1956-malî yılı sonuna kadar tahsilatın 7 milyon lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Trafik Ka
nununun yeniden 13 vilâyette daha tatbikine karar verilmiş olması göz önünde tutularak 1957 de 
tahsilatın 9 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 

9 000 000 
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Tapu Harçları 

A.) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsüât farkları 

Tahmin 

12 500 000 
38 500 000 
27 500 000 
46 000 000 
55 000 000 
72 000 000 

Tahsilat 

15 341 662 
23 593 263 
31 819 241 
41 734 683 
50 346 911 

+ 
— 
4-
— 
— 

Fark 

2 841 662 
14 906 737 
4 319 241 
4 265 317 
4 653 089 

Yıllık değişme 

-1-
1 

-r + 
+ 

nispeti 

. 
53,78 
34,86 
31,16 
20,63 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

İlk 7-aylık 
» 8 » 

" 26 417 688 
30 501 541 

31 639 589 — 5 221 901 — ' 16,50 
35 482 665 — 4 981 124 — 14,03 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca •-- Artış veya 

ilâve edilen edilen tahsilat .eksiliş 
Otomatik 
tahmin 

42.038 302 
43 280 334 

Hk 7 aylık 26 417 688 Son 5 aylık. 18 707 322 45 125 010— 3 086 708 
» 8 » 30 501541 » 4 » 14 864 246 45 365 787— 2 085 453 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 yılında tapu harçlarından 50 000 000 lira tahsil edileceği ka
naatine varılmıştır. 

JS) Hükümetin teklifi: 

50 000 000 
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Mahkeme Harçları 

A) Mukayese tablosu 

Yüı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

6 000 000 
18 000 000 
16 000 000 
23-000 000 
2A 000 000 
32 000 000 

Tahsilat Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

7 467 620 + 1 467 620 — 
14 227 414 — 3 772 586 + 90,52 
17.846 608 + 1846 608 + 25,48 
20 594 2 5 6 — 2 405 744 + 15,39 
2'5 157 536 + 1 157 536 + 22,15 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

ilk 7 aylık 

1956 tahsilatı 

14 911 626 
17 679 726 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

13 243 058 
15 313 926 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 
+ 

Değişme 
nispeti 

1 668 568 + 
2 365 800 + 

12,59 
15,44 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

14 911 626 Son 5 aylık 
17 679 726 » 4 » 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

11 914 478 
9 843 610 

26 826 104 + 
27 523 336 + 

Artış veya 
eksiliş 

1 500 032 
1 519 853 

Otomatik 
tahmin 

28 326 136 
29 043 189 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyri ve yıllık ar|ı§ nispeti göz önünde tutularak mahkeme harçlarından 1957 malî 
yılında 33 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi i 

33 000 000 

1 
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Noter baroları 

A) Mukayese tablosu 

B) 

C) 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat 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 

1956 tahsilatı 

3 489 144 
4 052 761 

Tahmine t sos olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 aylık 3 489 144 
» 8 » 4 052 761 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

2 807 416 
4 511 711 
5 263 619 
6 029 255 
6 451 647 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

3 502 068 
4 023 427 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

2 949 579 
2 428 220 

Fark 

+ 257 416 
4- 511 711 
— 236 381 
+ 29 255 

548 353 

Artış, eksiliş 
farkı 

— 12 924 
4 29 334 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

6 438 723 — 
6 480 981 f 

Yıllık değişine 
nispeti 

+ 60,70 
"+ 16,66 
+ 14,54 
4 7,00, 

Değişme 
nispeti 

— 0,36 
f 0,72 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

10 618 6 428 105 
17 483 6 498 464 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılı içinde 7 000 000 lira gelir sağlanacağı talimin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

7 000 000 



A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Pasaport 

Tahmin 

2 000 000 
10 300 000 
5 000 000 
8 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

— 311 — 
ve Kançılarya 

Tahsilat 

2 932 800 
6 614 522 
6 541 500 
5 229 484 
4 763 402 

Harçları 

Fark 

+ _' 932 800 
— 3 685 478 
+ 1 541 500 
— 2 770 516 
— 286 598 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 125,53 
— 1,10 
— 20,05 
— 8,91 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

C) Tahmine esas olan 

Devreler 1956 tahsilatı 

Îlk7ayhk. 1 691 875 
» 8 » 1 982 105 

1956 tahsilatı 

1 691 875 
1-982 105 

hesaplar : 

Son 5 aylık 
» 4 » • 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

2 664 002 
2 669 793 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

2 099 400 
2 093 609 

Artış, eksiliş Değişme 
farkı nispeti 

— 972 127 — 36,49 
— 687 688 ,— 25,75 

Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
edilen tahsilat eksiliş tahmin 

3 791 275 — 766 071 3 625 204 
4 075 714 — 539 104 3 536 610 

D) Düşünceler; • 

Tahsilatın seyrine göre 1957 malî yılında 4 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

4 000 000 
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Diğer barolar 

A) Mukayese tablosu : 

Yüı 

1951 
1952 . 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farkları : 

, 
Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

140 000 
400 000 
900 000 

1 000 000 
2 000 000 
1 700 000 

1956 tahsilatı 

1 024 045 
1 124 437 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk 7 aylık 1 024 045 
» 8 » 1 124 437 

D) Düşünceler: • 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

181 117 
677 483 
902 354 

1 244 843 
1 460 110 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

881 759 
984 595 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

475 515 
475 515 

+ 
+ 
+ 
4-
+ 
-

Park 

41 117 
277 483 

2 354 
244 843 
539 890 

Artış, eksiliş 

< 
+ 
+ 

farkı 

142 286 
139 842 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1 602 396 + 
1 599 952 + 

Yıllık değişme 
nispeti 

+ 274,03 
+ 3ö,19 
+ 37,95 
+ 17,29 

Değişme 
nispeti 

+ 16,13 
+ 14,20 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

93 288 1 695 684 
67 523 1 667 475 

* 

Petrol harcının bu kısma alındığı, 
Tahsilatın seyri ve yıllık artış miktarı göz önünde tutularak 1957 malî yılında 1 900 000 lira 

tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 900 000 



— 313 — 
Trafik harçları 

D) Düşünceler; 

Trafik Eanununun yeniden 13 vilâyette tatbikine geçileceği göz önünde tutularak 1957 malî yı
lında 40 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

40 000 

Darphane ve Damga Basımevi 

A) 

B) 

C) 

Mukayese tablosu : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

100 000 
150 000 
150 000 
100 000 
100 000 
150 000 

1956 tahsilatı 

184 434 
189 993 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

Ük 7 aylık 184 434 
» 8 » • 189 993 

] 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

149 415 
86 770 

150 368 
142 752 
146 158 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

76 291 
120 313 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

69 867 
25 845 

+ 
— 
+ 
4-
+ 

Fark 

49 415 
63 230 

368 
42 752 
46 158 

Artış, eksiliş 

+ 
+ 

farkı 

108 143 
. 69 680 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

254 301 + 
215 838 + 

Yıllık değişme 
nispeti 

_ 
— 41,92 
+ 73,28 
— 5,06 
+ 2,38 

Değişme 
nispeti 

+ 111,75 
+ 57,91 

Artış veya Otomatik 
eksiliş 

99 036 
14 966 

tahmin 

353 337 
230 804 

D) Düşünceler: 

1957 malî yılı zarfında 150 000 lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

150 000 

/ 



A) 

% 

B) 

€) 

Mukayese tablom : 

Yılı. 

1951 
1952 
1953 
1954. 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

3 

Tahmin 

80 000 
150 000 
180 000 
100 000 
150 000 
300 000 

1956 tahsilatı 

165 596 
186 520 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 165 596 
» 8 : 

D) 

» 186 520 

Düşünceler: 

Son 5 aylık 
» 4 » 

.. 
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Resmî Basımevleri 

Tahsilat 

143 873 
178 111 
188 505 
248 595 
300 788 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

161 918 « 
182 139 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

138 870 
118 649 

-f 
+ 
4-
- + 
+ 

Fark 

63 873 
28 111 
8 505 

148 595 
150 788 

Artış, eksiliş 
farkı 

; -f 
4 

3 678 
4 381 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

304 466 + 
305 169 4 

• 

Yıllık değişme 
nispeti 

4 
4 
4 
-4 

+ 
4 

, 
23,79 
5,83 

31,87 
20,99 

Değişme 
nispeti 

2,27 
2,40 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

3 152 307 618 
2 847 308 016 

Tahsilatın gösterdiği seyir nazarı itibara alınarak 1957 malî yılı. tahsilatının 300 000 lirayı bu
lacağı tahmin olunmuştur. . 

E) Hükümetin teklifi: 

300 000 
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Resmî Okullar 

A.) Mukayese tablosu : 

B) 

C) 

Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

15 000 
50 000 

300 000 
400 000 
400 000 
250 000 

1956 tahsilatı 

130 622 
127 519 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 a: 
» 8 

phk 130 622 
» * 127 519 

] 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

81 341 
185 693 
207 825 
193 665 
188 453 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

98 98t) 
140 005 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

89 473 
48 448 

Park 

+ 66 341 
+ 135 693 
— 92 175 
—. 206 335 

-— 211 547 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 31 642 
— 12 486 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

220 095 + 
175 967 — 

Yıllık değişme 
nispeti 

M 

+ 128,28 
+ 11,91 
— 6,81 
— 2,69 

Değişme 
nispeti 

+ 31,96 
+ 8,91 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

28 595. 248690 
4 316 171 651 

D/ Düşünceler ; 

1956 tahsilatının seyrine göre 1957 malî yılı tahsilatının 200 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

B) Hükümetin teklifi: 

200 000 
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Diğer kurumlar 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsüât farkları, : 

Devreler 

• 

Tahmin 

1 000 000 
1 250 000 
1 500 000 
1 400 000 
2 000 000 
2 000 000 

1956 tahsilatı 

Tahsilat 

1 176 624 
1 196 111 
1 370 151 
1 828 491 
1 213 381 

Evvelki yıl 
tahsilatı . 

+ 
— 
— 

+ 
— 

> 

Fark 

176 624 
53 889 

129 849 
428 491 
786 619 

Artış, eksiliş 
farkı 

Yıllık değişme 
nispeti 

__ 
+ 1,65 
+ 14,55 
+ 33,45 
— 33,64 

Değişme 
nispeti 

îlk 7 aylık 806 980 
» ,8 » 955 033 

C) Tahmine esas olan hesaplar ; 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

1956 tahsilatı 

806 980 Son 5 aylık 
955 033 » 4 » 

D) Düşünceler: 

911 963 
946 460 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

301 418 
266 921 

— 104 983 
+ 8 573 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1 108 398 — 
1 221 954 + 

— 11,51 
-f 0,90 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

34 693 1 073 705 
2 402* 1 224 356 

-

Tahsilatın arz ettiği seyre göre, 1957 malî yılı tahsilatının 1 250 000 lira olacağı tahmin edil
miştir. 

E) Hükümetin teklif i i 

1 250 000 



A) Mukayese tablosu 

Yüı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

— 317 -r 
Tekel idaresi safi hasılatı 

: 

Tahmin 

87 182 235 
111 000 000 
156 129 000 
138 000 000 
194 600 000 
227 029 152 

Tahsilat 

91 843 674 
105 105 803 
145 358 192. 
154 121 579 
227 006 934 

Fark 

+ 4 661 439 
— 5 894* 197 
— 10 770 808 
4- 16 121 579 
+ 32 406 934 

Yıllık değigme 
nispeti 

. _ 
+ 14,43 
+ 38,29 
+ 6,02 
+ 47,29 

B) Tahsilat farkları : . 

Evvelki yıl •• Artış, eksiliş 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı 

Değişme 
nispeti 

İlk 7 aylık 138 698 479 126 093 253 + 12 605 226 + 9,99 
» 8 » 157 871782 157 908 094 — 36 312 — 0,02 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca vArtış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 7 aylık 138 698 479 Son 5 aylık 100 913 681 239 612 160 + 10 081 276 249 69$ 436 
» 8 > 157 871 782 » 4 » 69 098 840 226 970 622 + 13 819 226 984 441 

D) Dü§ünceler: 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinde de açıklandığı üzere, Tekel safi hasılatı olarak bütçeye in
tikal edecek miktar 243 412 419 liradır. 

1956 varidat fazlasından Tekel hasılatına taallûk eden 9 440 440 liranın ilâvesiyle, 1957 malî 
yılı Tekel safi hasılatının 252 852 859 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

252 852 859 
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A) 

B) 

-

C) 

Mukayese tablosu . 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsüât farktan : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

3 050 000 
5 500 000 
7 500 000 
8 500 000 

10 000 000 
10 000 000 

1956 tahsilatı 

8 443 739 
8 559 279 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk- 7 a: 
» 8 

D) 

jrlrk 8 443 739 
» 8 559 279 

DüşünceUr: 

Son 5 aylık 
» 4 » 

-

Badyt) varidat: 

Tahsilat 

4 158 296 
5 452 371 
6 779 100 
7 733 067 
8 494 656 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

5 307 539 
6 443 266 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen < 

3 187 117 
2 051 390 

L 

+ 
— 
— 
— 

Fark 

1 108 296 
47 629 

720 900 
766 933 

1 505 344 

Artış, eksiliş 
farkı 

+ 
+ 

3 136 200 
2 116 013 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

11 630 856 
10 610 669 

N 

Yıllık değişme 
nispeti 

__ 
+ 31,12 
+ 24,33 
+ 14,07 
+ 9,84 

Değişme 
nispeti 

+ 59,08 
+ 32,84 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

11 630 856 
10 610 669 

Radyo sayısı ve radyoda yapılan ilân ve reklâm hasılatındaki artış göz önünde tutularak, 1957 
malî yılında 10 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

10 000 000 
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Millî Piyango varidatı 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

21 000 000 
23 000 000 
21 000 000 
11 400 000 
13 500 000 
16 000 000 

Tahsilat 

10 737 943 
11 418 333 
11 858 930 
13 285 645 
14 001 816 

Fark 

— 10 262 057 
— 11 581 667 
— 9 141 070 
+. l 885 645 
f 501 816 

Yıllık değigme 
nispeti 

+ 
+ 

6,33 
3,85 

12,03 
5,39 

B) Tahsüât farkları 

Devreler 

tik 7 aylık 
• » 8 ». 

1956 tahsilatı 

16 678 615 
16 678 615 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

14 001 816 
14 001 816 

Artış, eksiliş 
farkı 

-f 
+ 

Değişine 
nispeti 

2 676 799 + 
2 676 799 4 

19,11 
19,11 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 

Îlk7ayhk 
» 8 » 

16 678 615 Son 5 aylık 
16 678 615 ». 4 » 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

16 678 615 
16 678 615 

Otomatik 
tahmin 

16 678 615 
16 678 615 

D) . Düşünceler : 

Millî Piyango idaresinden alman bilançoya istinaden 1957 malî yılı hasılatının 17 750 000 lira
yı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

17 750 000 
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Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farîclan : 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

600 000 
680 000 
680 000 
500 000 
500 000 
500 000 

1956 tahsilatı 

828 311 
828 311 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

Îlk7aylık 828 311 
» 8 » 828 311 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

628 664 
641 462 
475 636 
290 231 
389 225 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

294 414 
289 225 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

94 811 
100 000 

+ 
— 
— 
— 
— 

Fark 

28 664 
38 538 

204 364 
209 769 
110 775 

Artış, eksiliş 

+ 
4-

farkı 

533 897 
539 086 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

923 122 + 
928 311 + 

Yıllık değişme 
nispeti 

__ 
+ 2,03 

25,85 
— 38,98 
+ 34,10 

Değişme 
nispeti 

+ 181,34 
+ 186,38 

-

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

171 930 1 095 052 
186 380 1 114 691 

D) Dü§ünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 yılı zarfında 1 000 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 000 000 
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Musul petrollerinden alınacak 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

2 200 000 
6 000 000 
35 000 000 
75 000 000 
100 000 000 
100 000 000 

, 
Tahsilat Fark 

3 910 729 4- f 710 729 
— — 6 000 000 
__ __ 35 000 000 

4 055 490 — 70 944 510 
' _ _ 100 000 000 , 

Yıllık değişme 
nispeti 

— 0 
— 0 
— 0 

0 

B) Tahsüât farkları : 

Evvelki yıl Art\ş, eksiliş Değişme 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

Ük 7 Aylık 
» 8 » 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Z)) Düşünceler: 

Musul Petrollerinden memleketimize ödenecek olan müterakim hisselerden. 1957 malî yılı için
de 100 000 000 lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

JS) Hükümetin teklifi: 

100 000 000 
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Devlet hakla petrolden 

A) 

* 

B) 

C) 

Mukayese tablonu : 

yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

tik 7 aylık. 
» 8 .» 

Tahmin 

375 000 
800 000 

1956 tahsilatı 

7 954 
7 979 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk 7 aylık 7 954 
» 8 » 7 979 

W Düşünceler : 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

8 396 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

199 508 
550 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

7 840 

Fark 

— 366 604 

Artış, eksiliş 
farkı 

191 549 
f 7 429 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

7 954 
15 825 -t-

Yıllık değişme 
nispeti 

s 

Değişme 
nispeti 

— 96,01 
4- 1350,72 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

7 954 
105 977 121 802 

Petrol şirketlerinin alacaklan ruhsatname adedi ve mesaha göz önünde tutularak 1957 malî 
yılında bu gelirden 830 000 lira tahsil edileceği thamin olunmuştur. 

E) Hükümetin Uklifi : 

830 000 
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Petrolden Devlet- hissesi • 

A) Mukayese tablosu : 

Yıllık değişine 
Yılı Tahmin Tahsilat Fark nispeti 

1951 
1952 . •: ; 

1953 " ' 
1954 ' • ••'••• 
1955 1 148 228 148 227 
1956 1 500 000 

B) Tahsilat farkları : 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
Devreler 1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

îlk 7 aylık 1 046 776 — 
» 8 » 1177 201 • • • — 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 
Devreler 1956 tahsilatı ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

İlk 7 aylık 1 046 776 Son 5 aylık 1 046 776 1 046 776 
» 8 » 1 177 201 » 4 » 1 177 201 1 177 201 

D) Düşünceler : 

Dâhilde istihsal edilen petroldan 6326 sayılı Kanunun 78 nci maddesine göre alınacak Devlet 
hissesinin 1957 yılında 2 000 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 

2 000 000 



A) Mukayese tablom, t 

Yüı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) tahsüâi fartâ&rt : 

* Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

C) Tahmine esas olun 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 2 916 908 
» 8 » 2 972 332 

_ »A -*, 
Sbfaıtodffi Devlet takla 

Tahmin 

7 300 000 
3 000 000 
• 6 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 

1956 tahsilatı 

2 916 908 
2 972 332 

Jıesaplar : 

\ 

Son 5 aylık 
» 4 T> 

Tahsilat 

3 420 386 
4 250 188 
5 473 ÖÖ1 
4 514 366 
3 701 988 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

2 049 432 
2 350 689 

Kvvelki yıldan 
ilâve edilen 

1 652 556 
1 351 299 

Fark-

— 3 879 614 
+ 1 250 188 
~ 526 999 
— 2 485 634 
~~ 3 298 012 

Artış, eksiliş 
farkı 

+' £67 476 
+ 621 643 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

4 569 464 + 
4 323 631 + 

Yıllık değişme 
nispeti 

—. 
4- 24,26 
+ 28,77 
— 17,52 
— 17,99 

Değişme 
nispeti 

+ 42,32 
+ 26,44 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

699 361 5 268 825 
357 283 4 680 914 

D) Düşünceler ; 

istihsâl ve ihraç imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle, 1957 malî yılı zarfında bu 
gelirden 7 000 000 lira taUısilât yapılacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 

7 000 000 



A) 

B) 

C) 

- â « -
Öyua kâğıdı varidatı 

Mukayese tablosu .-

Yılı Tahmin 

1951 220 000 
1952 300 000 
1953 700 000 
1954 700 000 
1955 700 000 
1956 1 000 000 

Taksüât farkları : 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 524 600 
» 8 » 524 600 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Tahsilat 

424 967 
483 929 
517 451 
547 923 
881 857 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

13 560 
173 097 

Evvelki yıldan 
Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 aylık 524 600 Son 5 aylık 
» 8 » 524 600 » 4 » 

ilâve edilen 

868 297 
708 760 

+ 
+ 
— 
— 
+ 

Fark 

204 967 
183 929 
182 549 
152 077 
181 857 

Artış, eksiliş 

+ 
-f 

farkı 

511 040 
351 503 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1 392 897 
1 233 360 

Yıllık değişme 
nispeti 

-
-f 13,87 
— 6,92 
+ 5,88 
+ 60,94 

Değişme 
nispeti 

+ 3 768,73 
+ 203,06 

artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

1 392 897 
1 233 360 

D) Düşünceler: 

1957 malî yılı tahsilatının 1 000 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 000 000 
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Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 

D) Düşünceler: 

Hükümetçe hazırlanan ve bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizlerin Türk parası ile tutar-
lan üzerinden muayyen nispetlerde Hazine hissesi alınmasını derpiş eden tasan hükümleri
ne göre, bu kaynaktan 1957 yılında 380 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

380 000 000 

Kambiyo murakabesi mukabilinde C, M. Bankasından alınan 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farklar* 

Devreler 

tik 7 ayh'k 
» 8 » 

Tahmin 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

1956 tahsilatı 

125 000 
125 000 

Tahsilat 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

125 000 
125 000 

Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

Artış, eksiliş 
farkı 

Değişme 
nispeti 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 125 000 
» 8 :» 125 000 

D) Düşünceler : 

Son 5 
* 4 

aylık 
» 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

125 000 
125 000 

Artış veya 
eksiliş 

Otomatik 
tahmin 

125 000 
125 000 

Cumhuriyet Merkez Bankasından hor sene maktuan alınmakta olan 125 000 Ur»., aynen 
1957 bütçesine de konulmuştur. 

E) Hükümetim teklifi: 

126 000 
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Teftiş mukabili şirketlerden alman 

A) Mukayese tablos-u 

B) 

C) 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tdhsilâi farktan : 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

50 000 
80 000 

100 000 
50 000 
75 000 
80 000 

1956 tahsilatı 

56 940 
57 157 

Tahmine eaas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlk 7 aylık 56 940 
» 8 » 57 157 

J 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

69 710 
83 106 
76 590 
75 444 
86 616 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

59 566 
59 566 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

27 050 
27 050 

-f 
-4-
— 
+ 
+ 

Fark 

19 710 
3 106 

23 410 
25 444 
11 616 

Artış, eksiliş. 

— 
— 

farkı 

2 626 
2 409 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

83 990 — 
84 207 ~-

Yıllık değişme 
nispeti 

4- 19,21 
— 7,84 

1,49 
+ 14,80 

Değişme 
nispeti 

— 4,40 
4.04 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

1 190 82 800 
1 092 83 115 

D) Düşünceler .-

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılında 80 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

m ooo 

i 
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Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

3 040 000 
13 000 000 
6 000 000 
4 000 000 
5 000 000 

33 000 000 

Tahsilat 

3 394 492 
6 489 785 
5 951 777 
5 102 022 
6 035 815 

+ 
— 
— 
+ 
+ 

Park 

354 492 
6 510 215 

48 223 
1 102 022 
1 035 815 

Yıllık değişme 
nispeti 

-f 91,12 
— 8,29 
— 14,27 
'+ 18,30 

B) Tahsilat farktan 

Devreler 
Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 

1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

tik 7 aylık 
* 8 » 

hmine esas olan 

1956 tahsilatı 

6 571 082 
6 965 780 

hesaplar : 

3 413 615 
3 771 657 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

-f 
+ 

Yül 

3 157 467 
3 194 123 

ığa irca 
edilen tahsilat 

+ 
+ 

Artış vey 
eksiliş 

92,49 
34,68 

a < 3tomatik 
tahmin 

6 571082 Son-5 aylık 2 622 200 
6 965 780 » 4 » 2 664 158 

9 193 282 -f 2 425 272 11 618 554 
9 229 938 + 1 917 288 11 147 226 

D) Düşünceler: 

Peşin para ile yapılacak gayrimnkul satışlardan, ,1957 yılı zarfında 30 000 00 lira gelir 
sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi: 

30 000 000 

fl 
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TaloiÜe aatüan gayrimenkul aatoft todtü 

A) 

B) 

V) 

Mukayese tablosu i 

Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

Devreler 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

$30 000 
650 000 
650 000 
700 000 

1 000 000 
1 250 000 

1956 tahsilatı 

744 882 
800 347 

Tahmine fsa£ olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk 7 aylık 744 882 
» 8 •: » 800 347 

] 

Son 5 aylık 
» 4 » 

Tahsilat 

709 649 
648 170 
629 686 
867 675 
876 978 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

• 
627 598 
673 2U 

Kvvelki yıldan 
ilâve edilen 

249 380 
203 714 

Fark 

+ 79 649 
~ 1 830 
— 20 314 
-f 167 675 
— 123 022 

Artış, eksiliş 
farkı 

-f 117 284 
+ 127 083 

Yıllığa imi 
edilen tahsilat 

994 262 -f 
1 004 061 + 

Yülik değişme 
nispeti 

__ 
— 9,48 
— 2,85 * 
f 37,79 
-f 1,07 

Değişme 
nispeti 

4- 18,68 
+ 18,87 

Artış veya Otomatik 
elçsiliş tahmin 

46 584 1 040 846 
38 440 1 Ot2 501 

D) Düşünceler: * « * * * i * | . 

1957 malî yılında satış hasılatının 1 250 000 lirayı bnlacağı tahmin olnnmnştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

1 250 000 



A) 

• 

B) 

C) 

Mukayese tablosu . 

Yüı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahsilat farkları : 

V 

Devreler 

îlk 7 aylık . 
» 8 » 

— 330 -
Borçlanma taksit bedelleri , 

Tahmin 

500 000 
900 000 

1 100 000 
1 000 000 
1 500 000 
1 500 000 

1956 tahsilatı 

449 026 
585 371 

Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

ilk 7 aylık 449 026 
» ;8 : P 585 371 

Tahsilat 

906 118 
1 031 502 

889 178 
1 458 809 
1 203 042 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

676 740 
818 374 

Evvelki yıldan 

Son 5 aylık 
» 4 » 

ilâve edilen 

526 302 
384 668 

Park 

.+ 406 118 
+ 131 502 
— 210 822 
+ 458 809 
— 296 958 

Artış, eksiliş 
farkı 

• 
— 227 714 
— 233 003 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

975 328 — 
970 039 — 

Yıllık değişme 
nispeti 

. 
+ 13,83 
— 13,79 
f 64,06 

— 17,53 

Değişme 
nispeti 

— 33,64 
— 28,47 

krtış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

177 047 798 28i 
109 514 860 525 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılında 1 000 000 liralık hasılat, sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

1 000 000 
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Kiralar 

A) Mukayese tablosu 

" : • - ' • 

.•Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

Tahmin 

. 1 200 000 
1 450 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 500 000 
2 750 000 

1956 tahsilatı 

1 733 270 
1 946 034 

Tahsilat 

1 506 546 
1 817 401 
2 049 307 
2 612 546 
2 490 488 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

1 218 417 
1 463 499 

+ 
+ 
+• 
-f 
— 

Fark 

306 546 
367 401 
49 307 

612 546 
9 512 

Artış, eksiliş 

+• 
+ 

farkı 

514 853 
• 482 535 

Yıllık değişme 

•f 
+ 
• • } " 

— 

+ 
-f-

nispeti 

20,63 
12,76 
27,48 
4,67 

Değişme 
nispeti 

42,25 
32,97 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

ilk 7 aylık 
» 8 » 

1 733 270 Son 5 aylık 
İ 946 034 » 4 » 

1 272 071 
1 026 989 

3 005 341 4-
2 973 023 + 

537 449 
338 598 

Otomatik 
tahmin 

k— . . - , - r — , — - • 

3 542 790 
3 311 621 

D) Düşünceler: 

L957 malî yılında 3 300 000 lif a gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin tekUfi 

3 300 000 



ficrünfetiUer 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

3) Tahsilat farktan : 

Tahmin 

260 000 
250 000 
250 000 
400 000 
400 000 
600 000 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

340 632 
421 036 

Tahsilat 

244 231 
301 074 
344 418 
523 130 
650 705 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

275 867 
347 348 

Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

+ 
+ 
+. 
+ 

15 769 
51 074 :+ 
94 418 -f 

122 130 + 
250 705 + 

23,27 
14,39 
51,59 
24,62 

Artış, eksiliş 
farkı 

Değişme 
nispeti 

+ 
+ 

64 765 -f 
73 688 -f 

23,47 
21,21 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 aylık " 
» 8 » 

340 632 Sonöayiık 
421 036 » 4 » 

.Kvvelki yıldan 
ilâve edilen 

374 838 
303 357 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

715 470 -f 
724 393 + 

Artış veya 
eksiliş 

87 974 
64 342 

Otomatik 
tahmin 

803 444 
788 735 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre 1957 malî yılı içinde» 800 000 liralık tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir, 

E) Hükümetin teklifi: 

800 000 



A) Mukayese tablotu 

Yılı Tahmin 

- 3 3 8 -
Otimrük ardiye ücreti 

Tahsilat 

• V : K T ^ 

Fark 
Yühk değişme 

nispeti 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farkları : 

220 000 
60 000 
40 000 
50 000 
60 000 
50 000 

247 467 
32 733 
32 339 
43 374 
48 587 

4- 27 467 
27 267 — 
7 661 — 
6 626 — 

11 413 + 

86,77 
1,20 

34,12 
12,01 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlk 7 aylık 20 984 
» 8 » 29 392 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 
*, >< *> »• » u *• e » 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlk 7 aylık 20 984 Son 5 aylık 
» 8 » 29 392 » 4 » 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

23 045 
27 751 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

25 542 
20 836 

Artış, eksiliş 
farkı 

— 2 061 
+ 1 641 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

46 526 — 
50 228 + 

Pe&işme 
nispeti 

— 8,94 
+ 5,91 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

2 283 44 243 
1 231 51 459 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre 1957 malî yılında 50 000 lira tahsi ledileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi: 

50 000 



ıkayeu tablosu : 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Menkul mallar satış bedeli 

Tahmin 

4 870 000 
8 000 000 
3 000 000 
3 000 000 
5 000 000 

11 000 000 

Tahsilat 

3" 503 684 — 
4 476 622 — 
2 944 678 ~ 
5 421 293 4-
8 330 929 -f 

Park 

1 366 316 
3 523 378 

55 322 
2 421 293 
3 330 929 

Yıllık değişme 

-i . 

— 
•4-

4 

nispeti 

27,76 
34,22 
84,10 
53,67 

O) Dü§üncder: 

Satılacak çeşitli eşya, malzeme, madde ve vasıta miktarı nazarı itibara alınarak 1957 malî yılında 
8 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

8 000 000 



- 235. — 
Hazine Portföyü ve iştiraklari geliri 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

2 850 000 
4 100 000 
7 000 000 
5 000 000 
8. 000 000 
6 000 000 

Tahsilat 

2 970 052 f 
5 661 857 4 
5 741,063 -
3 305 495 -
3 351 914 •-

Fark 

. 120 052 
1 561 857 
1 258 937 
2 494 505 
4 648-086 

Yıllık değişme 
nispeti 

—; 
^ 90,63 

3,16 
42,42 

; 1,40, 

B) Tahsüât farkları 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

C) Tahmine esas olan 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 5 749 621 
» 8 » 5 876 211 

1956 tahsilatı 

5 749 621 
5 876 211 

hesaplar : 

Son 5 aylık 
•» 4 •» • , 

Evvelki yıl. 
tahsilatı. 

2 523 920 
2 331 300 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

827 994 
1 020 614 

• artış, eksiliş 
farkı 

+ 3 225 701 
- 3 544 911 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

5 577 615 4-
6 896 825 + 

Değişme 
nispeti 

f- 127,80 
152,05 

Artış veya Otomatik 
eksiliş- tahmin 

1 058 176 6 635 791 
1 -551 843 8 448 668 

D) Düşünceler ; 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılında 8 000 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

8 000 000 



A) Mukayese tablosu 

Yılı 

195İ 
1952 
1953 
İ954 
$95$ 
Î954 

B) TahsÜât farkları 

Devreler 

tik 7 aylık 

yW. 

Tahmin 

1 330 000 
850 000 

1 5Ö0 000 
2 500 000 
2 500 000 
5 000 000 

1956 tahsilatı 

1604 942 
2 199 568 

Fattfcr 

Tahsilat Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

2 059 549 + 
1 946 047 + 
2 896 61Ö + 
3 972 712 +• 
5 321 353 + 

729 549 
1 096 047 ~~ 
1 396 610 + 
1 472 712 + 
1 348 641 +' 

5,51 
48,84 
37,15 
33,94 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Artış, eksiliş 
farkı 

Değişme 
nispeti 

1 485 220 + 
1 937 001 + 

119 722 + 
262 567 + 

8,06 
13,55 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1966 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

1 604 942 Son 5 aylık 
2 199 568 » 4 » 

3 836 133 
3 384 352 

5 441 075 + 
5 583 920 4-

309 192 
458 579 

Otomatik 
tahmin 

5 750 267 
6 042 499 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılı zarfında 6 500 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuş
tur. vtıüSi» ı:a»Sl?< Ü & 

E) Hükümdün teklifi: 

6 500 000 



mym«*li ki&tlar 

A) Mukaytse tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) fahsüai farklûrı 

Tahmin 

450 000 
600 000 
500 000 
700 000 
750 000 

1 000 000 

Tahsilat 

485 953 
494 203 
569 564 
768 158 
819 154 

.+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

35 953 
105 797 
69 564 
68 158 
69 154 

Yıllık değişme 
nispeti 

—. 
+ 1,69 
4- 15,23 
+ 34,86 
+ 6,63 

Devreler 1956 tal^rilâtı 

tik 7 aylık 407 107 
•, » 8 » 474 116 

C) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 aylık 407 107 Sonöayûık 
» 8 » 474 116 » 4 » 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

531 268 
597 914 

Evvelki yıldan 
ilâve edilen 

287 886 
221 240 

Artış, eksiliş 
farkı 

— 124 161 
— 123 798 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

694 993 — 
695 356 — 

Değişme 
nispeti 

— 23,37 
— 20,70 

Artış veya Otomatik 
eksiliş tahmin 

67 278 627 715 
45 796 649 560 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılında 750 000 lira tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

S) Hükümetin teklifi 

750 000 



— 3SS — 
Tavizlerden ve ikrazlardan .geri alınanlar 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1053 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

50 000 
150 000 

1500 000 
5 000 000 

., 5 000 000 
10 000 000 

Tahsilat -

893 777 
1 993:384 
4 508318 
3 672 762 
6 631 455 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark. 

843 777 
1 843 384 

. 3 008 318 
1 327 238 

'V;631 455 
i • • 

Yıllık değişme 

4 
+ 
— 
4-

nispeti 

123,02 
126,16 
18,53. 
80,55 

B) Tahsilat farkları : 

Devreler 1956 tahsilatı 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

3 525 372 
5 070 230 

C) Tahmine esas olan hesaplar 

Devreler 1956 tahsilatı 

Evvelki yıl Artış, eksiliş 
tahsilatı . farkı 

Değişme 
nispeti 

2 861 351 + 
3 710 029 f 

664 021 + 
1 360 201 4 

23,20 
36,66 

Evvelki yıldan Yıllığa irca 
ilâve edilen edilen tahsilat 

Artış veya 
eksiliş 

îlk 7 aylık 
» 8 » 

3 525 372 Son 5 aylık 
5 070 230 » 4 '» 

3 770 104 
2 921 426 

7 295 476 + 874 664 
7 991 656 -f 1 070 994 

Otomatik 
tahmin 

8 170 140 
9 062 650 

D) Düşünceler: 

1956 tahsilatının seyrine göre, 1957 malî yılında 12 000 000 lira gelir sağlanacağı tahmin olun
muştur. 

IS) Hükümetin tekUfi : 

12 000 000 



Fara cezalan 

"A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsilat farkları 

Devreler 

tik 7 aylık 
» 8 » 

Tahmili 

800 000 
1 250 000 
4 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

11 500 000 

; 

1956 tahsilatı 

4 164 056 
4 638 391 

Tahsilat 

1 700 847 
2 803 248 
3 549 627 
4 227 739 
6 698 998 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

3 840 104 
4 363 225 

4-
I 

+ 

+ 

Fark 

900 847 
1 553 248 

450 373 
772 261 

1 698 998 

Artış,, eksiliş 

+ 
+ 

farkı" 

323 952 
275 166 

Yıllık değişme 

+ 
~r 
+ 
+ 

+ 
+ 

nispeti 

— 
64,81 
26,62 
19,10 
58,45 

Değişme 
nispeti 

8,43 
6,30 

(') Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

4 164 056 Son 5 aylık 
4 638 391 » 4 ,» 

2 858 894 
2 335 773 

7 022 950 + 
6 974 164 + 

241 004 
147 153 

Otomatik 
tahmin 

7 263 954 
7 121 317 

D) Düşünceler: 

1956 yılı tahsilatının takibettiği seyir nazarı itibara alınarak, bu gelirden 1957 malî yılı zarfında 
7 500 000 lira hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 

1 500 000 



- S 4 Ö -
Vergi ve sam cesalan 

A) Moikayese tabtmv. 

Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

S) Tahsilat farkları : 

Tahmin 

3 000 000 
2 300 000 
4 000 000 
5 000 000 
10 000 000 
11 500 000 

Devreler 1956 tahsilatı 

tik 7 aylık 
» 8 » 

5 804 254 
7 016 627 

O) Tahmine esas olmı hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 

İlk 7 ayhk 5 804 254 Son 5 aylık 
» 8 » 7 016 627 » 4 » 

Tahsilat 

2 650 302 
3 499 967 
4 575 592 
8 570 178 

10 155 034 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

Park 

4-

+ 
4-

Artış, eksiliş 
farkı 

Yıllık değişme 
nispeti 

349 698 
1 199 967 4-
575 592 4-

3 570 178 4-
155 034 4-

32,05 
30,73 
87,30 
18,49 

Değişme 
nispeti 

4 810 612 4- 993 642 4- 20,65 
5 791 880 4- 1 224 747 f 21,1.4 

Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya 
ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş 

5 344 422 
4 363 154 

11 148 676 4- 1 103 623 
11 379 781 4- 922 370 

Otomatik 
tahmin 

Û 252 299 
12 302 151 

D) Düşünceler: 

Tahsilatın seyrine göre, 1957 malî yılında 14 000 000 i İra tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin tekUfi ; 

14 000 000 



— 341 — 
Trafik cezaları 

A) Mukayese iabfosu 

Yılı 

1951 * 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

B) Tahsüât farktan . 

Devreler 

Tahmin 

500 000 
500 000 

Tahsüât Fark 
Yıllık değişme 

nispeti 

5 083 
.148 508 — 351 492 + 2 821,16 

Evvelki yıl Artış, eksiliş Değişme 
1956 tahsilatı tahsilatı farkı nispeti 

tik 7 aylık 218 013 
246 969 

24 454 
22 419 

D) Düşünceler : 
Trafik Kanununun yeniden-13 vilâyette tatbik olunacağı nazara itinbara alınarak, 1957 yılmd 

500 000 lira gelir «ağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi 

500 000 



— 342 — 
Müteferrik varidat 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tahmin 

15 000 000 
25 000 000 
10 000 000 
15 000 000 
18 000 000 
35 000 000 

Tahsilat 

14 742 902 
11 542 492 
25 868 243 
35 060 373 
30 412 578 

Fark 

- 257 098 
— 13 457 508 
-f 15 868 243 
+ 20 060 373 
+ 12 412 578 

Yıllık < leğişme 
nispeti 

— 
+ 
-f- -
— 

• , 

21,70 
124,11 
35,53 
13,25 

H) Tahsilat farkları 

Devreler 

İlk 7 aylık 
» 8 » 

1956 tahsilatı 

12 658 481 
16 198 618 

Evvelki yıl 
tahsilatı 

18 907 399 
20 428 046 

Artış, eksiliş 
"farkı 

— 6 248 918 
- 4 229 428 

Değişme 
nispeti 

— 33,05 
20,70 

('•) Tahmine esas olan hesaplar : 

Devreler 1956 tahsilatı 
Evvelki yıldan Yıllığa irca Artış veya Otomatik 

ilâve edilen edilen tahsilat eksiliş tahmin 

tik 7 aylık 
» 8 » 

12 658 481 Son 5 aylık 11 505 179 24 163 660 — 3 802 461 20 361 191) 
16 198 618 » 4 » 9 984 532 26 183 150 — 2 066 798 24 116 352 

D) Düşünceler: 

Bu grupa giren gelirlerin hususiyeti ve yıllık taLsilât miktarları göz önünde tutularak, 1957 malî 
yılında tahsilatın 40 000 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

fi) Hükümetin teklifi : 

40 000 000 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, Encümeni li . / / . 1957 
Esas No. 1/574 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekaletin 30. XI. 1956 tarihli ve 71-488/3889 sayılı tezkeresiyle gönderilen 1957 yılı Muvazenei 
Umumiye kanunu lâyihası ve merbutu cetveller encümenimize havale edilmiş olmakla tetkik ve 
müzakere edildi. 

Bütçenin memleketin umumi iktisadi durumiyle çok sıkı bir alâkası bulunduğu aşikârdır. Bir 
taraftan bütçenin gelirleri, iktisâdi sistem içinde muhtelif sektörlerin faaliyetleri neticesinde yara
tılan kaynaklardan Devletin aldığı paylarla teşekkül ettiğine göre, bu gelirlerin hacım, ve mahiyeti 
şüphesiz o sektörler dahilindeki faaliyetlerin gelişmesine tâbi olmak mecburiyetindedir. Diğer taraf
tan, bütçe, muayyen sektörlerin kazançlarından aldığı hisse nispetinde onların masraf hacımle-
rina ve dolayısiyle müstakbel faaliyetlerine tesir etmekte; yaptığı masraflarla da muayyen mal 
ve hizmetlere müteveccih umumi talep hacminin azalmasında veya çoğalmasında âmil olmaktadır. 
Bundan başka memleket ekonomisinin gelişmesi için lüzumlu iklim ve zemini yaratmak bakımın
dan, âmme hizmetlerinin her sahada gittikçe daha mükemmel şekilde ifasına imkân veren masraf
lar bilvasıta, fertlerin yapamıyacağı temel ve sosyal envestismanlar ise doğrudan doğruya bu 
gelişmede müessir rol oynamaktadır. 

Bu itibarla, bütçe hakkında salim bir hükme varabilmek için, bütçe ile ekonomi arasındaki 
bu «karşılıklı tesir : Interaction» münasebetini göz önünde tutarak memleket ekonomisinin ge
lişme seyrini ve bu seyir içinde bütçenin mevki ve tesirlerini kısaca tetkik etmeyi lüzumlu bul
maktayız. 

I - EKONOMİNİN KAYNAKLARI, MÎLLÎ HÂSILA : 

Bir memlekette sosyal faaliyetin yarattığı bütün ölçülebilir kıymetlerin toplamı millî hâsıla 
rakamlarında ifadesini bulmaktadır. Bu itibarla tetkiklerimizde bu rakamları esas ittihaz etmeyi 
uygun görüyor ve zaman içinde vâki olan bir gelişme vetiresini toptan kavramak endişesiyle man
tıki ve zaruri bir başlangıç tarihi olarak 1950 yılım almış bulunuyoruz. 



. - 8 4 4 — 
1 numaralı tablo millî gelirimizin 1950 den beri takibettiği seyri göstermektedir. 

(Tablo : 1) , 

İstihsal sektörleri itibariyle câri fiyatlarla mülî gelir ve indeksi (950 = 100) 
(Milyon T. L, olarak) 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7-

8 -

9 -
\ • • ; 

•10-

1 1 -

1 2 -

1 3 -

14-

1 5 -

Sektörler 

- Ziraat 
indeksi 

- Sanayi 
indeksi 

- i n ş a a t sanayii 
indeksi 

- Ticaret 
indeksi 

- Ulaştırma 
indeksi 

- Malî müesseseler 
indeksi 

- Serbest meslekler 
ve hizmetler 

indeksi 

-Mesken gelirleri 
indeksi 

-Devlet hizmetleri 
indeksi 

-Yur t . i ç i geliri 
indeksi 

- Dış âlem geliri 
indeksi 

~ Safi millî hâsıla 
(Millî gelir) 

indeksi 

-Vası tal ı vergiler 
indeksi 

— Aşınma ve eskime 
indeksi 

- Gayrisâfi millî 
hâsıla 

indeksi 

1950 

4 472.0 
100.0 

1 094.0 
100.0 

319.2 
100.0 

951.9 
100.0 

476.9 
1000 

152.8 
100.0 

353.8 
100.0 

251.7 
100.0 

911.8 
100.0 

8 984.5 
100.0 

—20.3 
100.0 

8 964.2 
100.0 

1 014.2 
100.0 

405.9 
100.0 

10 384.3 
100.0 

1951 

5 563.9 
124.4 

1 250.3 
114.3 

380.7 
119.3 

1 080.9 
113.6 

559.5 
117.3 

216.2 
141.5 

433.7 
122.6 

278.5 
110.6 

953.9 
104.6 

10 717.6 
119.3 

—23.8 
117.2 

10 693.8 
119.3 

1 U6.4 
110.1 

460.6 
113.5 

12 270.8 
118.2 

1952 

6 193.3 
138.5 

1 490.9 
1-36.3 

520.0. 
163.0 

1 317.4 
138.4 

791.8 
166.0 

243.3 
159.2 

507.9 
143.5 

310.5 
123.4 

1 080.6 
118.5 

12 455.7 
138.6 

—31.6 
155.6 

12 424.1 
138.6 

1 355.3 
133.6 

541.1 
133.3 

14 320.5 
- 137.9 

1953 

7 234.7 
161.8 

1 839.7 
168.2 

692.8 
217,0 

1 644.1 
172.7 

863.1 
180.9 

303.2 
198.4 

540.1 
152.6 

354.1 
140.7 

1 255.0 
137,6 

14 726.8 
163.9 

—304 
149.7 

14 696.5 
İ63.9 

1 522 6 
.150.1 

602.0 
148.3 

16 821.0 
161.9 

1954 

5 927.2 
132.5 

2 248,4 
205.5 

852.3 
267.0 

1 797.0 
188.8 

1 030.9 
216.2 

398.5 
260.8 

640.6 
181.1 

479.8 
190.6 

1 454.6 
159.5 

14 829.3 
165.1 

—44.3 
218.2 

14 785.0 
164.9 

1 630.5 
160.7 

699.3 
172.3 

17 114.8 
164.8 

1955 

7 584.7 
169.6 

2 684.3 
245.4 

913.2 
286.1 

2 151.0 
226.0 

1 120.0 
234.9 

519.3 
339.8 

759.5 
214.6 

525.2 
208.7 

1 537.7 
168.6 

17 794.9 
198.1 

—45.0 
221.6 

17 749.9 
198.0 

1 969.5 
194.2 

840.0 
206.9 

20 559.4 
198.0 

1956 

7 584.7 
169.6 

2 899 0 
265.0 

913.2 
286.1 

2 215.5 
232.7 

1 232.0 
258.3 

571.2 
373.8 

835.5 
236.1 

577.7 
229.5 

1 599.2 
175.4 

18,428,0 
205.1 

—45.0 
221.6 

18 383.0 
205.1 

2 040.5 
201.2 

878.2 
216.3 

21 301.7 
205.1 
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"Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, millî gelirimiz, 1950 den beri bütün sektörlerin

de mutazaman artmış ve 1956 yılında artış nispeti % 105,1 e varmıştır. Bu nispet, başlangıç ta
rihine nazaran millî gelirimizde vasati olarak yıllık % 17,6 nispetinde bir artışı ifade etmektedir. 
1954 yılında millî gelirimizin en büyük kalemini teşkil eden ziraat sektörü gelirinde, kötü iklim 
şartlan yüzünden, vâki olan ehemmiyetli azalışın diğer sektörlerdeki normal inkişafla ancak telâfi 
edilebilmesi sebebiyle bu yıl millî gelirimizin gelişmesinde bir duraklama olmuşsa da, 19Ö5 yılın
da artış temposunun yine hızlandığı görülmektedir. Çok ihtiyatlı tahminlere istinadeden 1956 
rakamlan zûraat sektöründeki gelirlerde bir artış olmadığını göstermektedir. Muhtelif sektör
lerde yapılmış olan envestismanlarm şimdiden meyva vermeye başladığı nazara alınırsa, artış 
temposunun 1957 yılında tekrar hızlanacağını tahmin etmek yerinde olur,. 

Sektörler arasında en yüksek nispette artışların malî müesseseler, inşaat̂  sanayi ve ticaret 
gibi bilhassa hususi teşebbüs payının ehemmiyetli olduğu sahalarda ve en düşük nispette artışın 
ise Devlet hizmetleri sahasında vâki olmuş bulunması dikkate şayandır. 

2 numaralı tablo millî gelirimizin bünyevi gelişmesini göstermektedir : 

(Tablo : 2) " 

istihsal sektörlerinin millî gelir içindeki nispeti 

Sektörler 1950 

1. Ziraat. 
"2. Sanayi 
3. İnşaat sanayii . . . . 
4. Ticaret 
5. Ulaştırma . . . . . . . . 
6. Malî müesseseler . . 
7. Serbest meslekler ve 

hizmetler -
8. M.esken gelirleri . . 
9. Devlet hizmetleri . 

10. Dış âlem geliri . . . 
11. Safi millî hâsıla 

(Millî gelir) 100.0 

1951 1952 1953 1954 1955 

100.0 100.0 100.0 100.0 .100.0 

1956 

49.9 
12.2 
3.6 

10.6 
5.3 
1.7 

3.9 
2.8 

10.2 
—0.2 

52.0 
11.7 
3.6 

10,1 
5.2 
2 0 

4.1 
2.6 
8.9 

--0.2 

49.8 
12.0 
4.2 

10.6 
6.4 
2.0 

4.1 
2.5 
8.7 

—0.3 

49.2 
12.5 
4.7 

11.2 
5.9 
2.1 

3.7 
2.4 
8.5 

—0.2 

40.1 
15.2 

5.8 
12.2 
7.0 
2.7 

4.3 
3.2 
9.8 

-0.3 

42.7 
15J 
5.2 

12.1 
6.3 
2.9 

4.3 
3.0 
8.7 

—0.3 

41.2 
15.7 
4.9 

12.0 
6.7 
3.1 

4.5 
3.1 
8.7 
0.2 

100.0 

Ziraat sektörü gelirleri 1956 yılı millî gelirimizin % 41,2 sini ve en büyük kısmını teşkil 
etmektedir. Bundan sonra gelen sanayi sektörü gelirleri İ3e millî gelirin ancak % 15,7 si olup 
zirai gelirlerin yansını bile bulmamaktadır. Sanayi, gelirlerini oldukça yakından ticaret gelirle
ri, onu da Devlet hizmetleri takibetmektedir. Millî gelirimizin bünyevi teşekkülündeki değişikT 
liklere gelince; ziraat 1950 yılında milli gelirimizin % 49,9 nu verdiği halde 1956 da bu nis
pet % 41,2 ye düşmüştür. İkinci azalan nispet Devlet hizmetlerindedir. % 10,2 den % 8,7 ye 
düşmüştür. Diğer bütün nispetler yükselmiştir. Ezcümle sanayi gelirlerinin nispeti % 12,2 den 
% 15,7 ye, ticaret gelirlerinin nispeti % 10,6 daaı % 12,0 ye, serbest meslek ve hizmetlerin nis
peti % 3,9 dan % 4,5 e çıkmıştır. Bu rakamlar gelişen bir eknominin bariz hususiyetlerinden bi
ri olmak üzere, ekonomimizde ziraat sektörünün nisbî ehemmiyetinin azaldığını, buna mukabil 
sanayi, ticaret, hizmetler gibi yüksek dereceden faaliyetlerin gittikçe artan bir ehemmiyet ka
zandığını göstermekte ve iktisaden az gelişmiş bir memleket halinden ileri bir ekonomiye doğru 
yol almaya başladığımızın açık delilini teşkil etmektedir. 

Millî gelirdeki artışlann umumi refah seviyesinde bir yükselişin ifadesi olabilmesi için/bu ar-
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tış nispetlerinin nüfusun artış nispetinden yüksek olması lâzımgeldiği aşikârdır. Bu mevzuda," nü
fusumuzun süratle çoğalmakta olmasına rağmen, gerek cari ve gerek sabit fiyatlarla milli geliri
mizden nüfus başına düşen miktarların ehemmiyetli nispette artmış olduğu görülmektedir. Bu ise 
memleketimizin umumi refah seviyesinde fiilî ve hakiki bir yükselişin vukua geldiğine delâlet 
eder. 

\ 

Millî gelirimizin başlıca ehemmiyetli sektörlerindeki gelişmeler : 

a) Ziraat : . 

Ziraat sahasında vâki olan gelişme şöyle hulâsa edilebilir : Ziraatle geçinen nüfusumuz mut
lak miktar olarak artmış, fakat zirai nüfusun umum nüfusa nispeti düşmüştür. Zirai gelirlerde de 

* mutlak olarak büyük artışlar olmuş, fakat yine bu gelirlerin millî gelir içindeki nispeti azalmıştır. 
Buna rağmen zirai nüfusumuz umum nüfusumuzun % 71 inden fazla olarak büyük bir ekseriyetini 
teşkilde ve zirai gelirlerimiz millî gelirimizin yarısına yakın büyük kısmını vermekte devam et
mektedir. Her iki nispetin de düşüklüğü bir memleketin iktisadi gelişme derecesinin miyarların
dan biri olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki rakamlar bu hususta vazıh bir fikir vermeye kâ
fidir : 

Zirai nüfusun umumi Zirai gelirin millî 
Memleketler nüfusa nispeti % gelirde nispeti % 

İngiltere 
Amerika 
Almanya 
İtalya 
Yugoslavya 
Türkiye (1955) 
Kaynak : FAO. 

istihsale gelince; zirai istihsalimiz umumiyet itibariyle 1953 yılma kadar çok süratli bir tempo 
ile artmış ve bu yıl en yüksek haddini bulmuştur. 1954 yılında çok kötü tabiat şartlan yüzünden 
bilhassa hububat mahsulünün az olması umumi istihsaİ yekûnunda ehemmiyetli bir tenezzülü 
intacetmişse de, 1955 te istihsaİ tekrar artmış, 1956 mahsulü "ise aşağı yukarı aynı seviyeyi mu
hafaza etmiştir^ İstihsaldeki bu temevvüçler yanında aşağıdaki tabloda müşahede edilen neticeler 
dikkate şayandır 

5 
17 
15 
42 
61 
71 

5 
6 

11 
24 
31 
40 
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(Tablo : 3) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Ziraat sektörü 
(İstihsal, ekiliş, sahası, randıman) 

. 
İstihsal 

(1000 fton) 

10 286.4 
13 986.5 
15 602.8 
17-969.7 
13 114.3 
16 619.7 

• 1956 (*) 16 335.5 

Ekiliş 
sahası 
(1000 

hektar) 

9 584.4 
10 316.0 
11 461.7 
12 687.6 
12 865.0 
13 805.4 
14 152.8 

Kaynak : İstatistik U. M. 

. 

Randıman 
(Hektar/Kg.) 

A. 
r 
Hubu

bat 

942 
I 213 
1 241 
1 295 

854 
1 029 

975 

1 

Bakli
yat 

894 
983 

1 097 
1 096 

910 
931 
979 

/ (*) Muvakkat rakamlar. 

Ekiliş sahaları genişlemekte devam etmiştir, istisnai şekilde kötü olmasına rağmen 1954 yılı 
mahsulü eski yıllar vasatisinden fazladır. Gayrimüsait iklim şartlarının devam ettiği 1955 ve 1956 
mahsulleri 1950 den bu yana beş yıllık vasatinin üstünde kalmıştır. 

Bü neticelerin tahassülünde rol oynıyan âmiller hakkında bir fikir edinebilmek için aşağıdaki 
tabloyu tetkik etmek kâfidir: 

f.. (Tablo : 4) 
m 

Zirai gelişmelerin âmilleri '' 

"" 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Traktör 
adedi 

(D 

6 281 
25 978 
33 265 
37 048 
39 021 
41 053 

Tohumluk 
tevzii 

Ton (1) 

89 707.0 
63 404.8 

104 786.4 
178 235.3 
284'358.8 
209 453.0 

S. gübre 
sarfiyatı 
Ton (1) 

42 857 
45 086 
73 472 
89 881 
86 561 

143 283 

Zirai 
yatırım

lar milyon 
• T. L. (2) 

545.0 
656.0 
542.0 
534.0 
524.0 

1 

Zirai 
kredi 
milyon 

T. L. (3) 

412.8 
646.7 

1 067.6 
1 214.7 
1 500.4 
1 558.4 

Kaynaklar : 
(1) Resmi kayıtlar. 
(2) B. 31. Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
(3) İstatistik V. M. 

rapor 233. 
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Bu tabloda görüldüğü üzere, 1951 den itibaren ziraatimizin kütle halinde makinalaşmaya başla

ması gittikçe daha geniş sahaların ekilebilmesmi fiilen mümkün kılmıştır. Ehemmiyetli ölçüde 
genişliyen zirai krediler, bu-sektördeki zayıf gelir- seviyesinin imkân vermtediği tasarrufun yerini 
tutarak lüzumlu envestismanlarm yapılabilmesini temin etmiştir. Bol miktarda iyi vasıflı tohum
luk kullanılması ve sun'i gübreleme randımanların yükselmesinde âmil olmuştur. Ayrıca sulama, 
taşkından koruma ve bataklıkların kurutulması yolunda sarf edilen gayretlere de ehemmiyetle 
işaret etmek lâzımdır. Bu mevzulara 1950 den beri yapılan envestismanlarm yekunu 650 milyon 
lirayı geçmektedir. 

Hayvancılık sahasında, aşağıdaki tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, büyük mera ve otlak 
sahalarının ekime açılmış olmalına rağmen, hayvancılığımızda bir gerileme olmadığı görülmek
tedir. Bu vakıa, ziraatimizin çok ehemmiyetli bir kolu olan hayvancılığımızın büyük ölçüde geliş
tirilmesi için alınmış ve alınacak olan ve işin mahiyetine göre kısmen oldukça uzun vadeli bulu
nan tedbirlerin müspet neticeler vereceğini ümidettirmektedir. % 

(Tablo: 5) 

Hayvanlar sayısı 
(Milyon aded) 

Hayvanlar 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Koyun 
Kıl keçisi 
Tiftik .keçisi 
Sığır 
Manda 
At 
Eşek 
Katır-

Y 

-

okun 

23.1 
14.5 
3.9 

10.1 
0.9 
1.1 

' 1.6 
0.1 

55.3 

.'24.8 
16:5 

4.4 
10.4 
0.9 
1.2 
1.7 
0.1 

60.0 

26.5 
16.1 
4.9 

10.7 
1.0 
1.2 
1.7 
0.1 

62.2 

27.3 
16.1 
4.9 

10.8 
1.0 
1.2 
1.7 
0.1 

63.1 

26.8 
16.3 
4.9 

10.9 
İ.J 
1.2 
1.7 
0.1 

62.8 ' 

• 26.4 
16.2 
4.8 

10.1 
1.1 
1.2 
1.7 

• 0.1 ı 

(il. (i 

Kaynak :' İstatistik V. M. 

• Ormancılığa gelince: Yakacak istihsali ancak % 5,2 nispetinde artmıştır. Nüfusumuzun artışı 
göz önüne alınırsa, memleketimizde yakacak olarak odun yerine başka maddelerin ikame edilme
ye başlandığı anlaşılmaktadır. Buna mukabil sınai orman mahsullerinin istihsali (1955 yılı sonu 
itibariyle) % 81,5 nispetinde artmıştır, BıT büyük artışa rağmen kereste istihsalinin memleket ihti
yacını temine kâfi gelmediği görülmektedir. . 

Balıkçılık mevzuunda, bilhaısa Et ve Balık Kurumunun çalışmaları neticesinde büyük bir ge
lişmenin eşiğini atlamış olduğumuz görülmektedir. 1950 yılında 335 ton olan balık ihracatımız 
1955 yılında 1 196 tona çıkmıştır. 

Ekonomimizin ziraat sektöründeki gelişmeye dair kısa izahatımıza son verirken, zirai kalkın
ma hamlemizin, bir taraftan, yer yer toprağın fakirliği, yağışların azlığı ve intizamsızlığı, sey-
lablar, erozyonlar gibi tabiat şartlariyle, diğer taraftan, nüfuzumuzun büyük kısmının ziraat saha
sına tekasüf etmiş bulunmasından doğan demografik tazyikle savaşmak zorunda olduğuna işaret 
etmek isteriz. 
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Millî gelir tablosunda sanayi sektörüne ait rakamların tetkikinden anlaşılacağı üzere, sanayi 
gelirlerimiz 1950 den beri muntazaman artmış ve 1956 yılında 1950 ye nazaran % 165 nispetinde 
yükselmiştir. Bu arada sanayi gelirlerinin millî gelir içindeki mevki ve ehemmiyetinin de yükselmiş 
olması, sanayi sahasındaki inkişafın diğer sektörlerde, bilhassa ziraatteM inkişafa nazaran daha 
süratli bir şekilde vâki olduğunu ispat etmektedir. 

Aşağıdaki tablo sanayide kullanılan hammadde ve imalât kıymetleriyle muharrik kuvvet ola
rak elektrik ve kömür sarfiyatını göstermektedir. 

Yıllar 

1950" 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Kaynak: Sanayi U. 

Hammadde 
kıymeti 

(Tablo : 6) 

Sanayi 

îmalât 
kıymeti 

(Milyon T.L.) (Milyon T.L.) 

648.8 
938.3 

1 015.2 
1 266.4 
1 568.2 
1 477.8 
2 196.3 

M. 

910.5 
1 291.3 
1 444.6 
1 870.9 
2 315.2 
2 297.3 
2 823.7 

sektörü 

Sarf edilen muharrik kuvvet 
A 

r 
Taş kömürü 
(000 ton) 

(D 
2 583,5 
2 642.8 
2 875.6 
3 539.4 
3 527.7 
3 508.6 
1 749.4 

(6 aylık) 

Linyit 
(000 ton) 

(D 
701.3 
681.0 
724.3 
893.1 

1 022.1 
1 060.7 

556.0 
(6 aylık) 

\ 

Elektrik 
(00OKw.S.) 

375 277.0 
411 917.0 
468 976.0 
506 486.0 
555 665.0 
646 352.0 
258 664.0 
(6 aylık) 

(1) Yalnız resmî sektör 

Fizik mal artışını gösteren sanayimizin tamamına şâmil tafsilâtlı rakamlara malik değiliz. Ma
mafih konjonktür dairesince neşredilen istihsal indeksleriyle birlikte (1950 = 100, 1956 — 160,9), 
yukanki tabloda kıymet olarak ifade edilen rakamlar, sarf edilen muharrik kuvvet rakamlariyle 
mukayeseli bir surette tetkik edildiği takdirde sanayimizdeki reel gelişme hakkında kâfi bir fikir 
edinmek mümkün olur. Sanayimizin çimento ve demir gibi yatırım, mensucat ve şeker gibi istih
lâk maddeleri istihsal eden dört mühim kolundaki fizik gelişmeleri gösteren aşağıdaki tablonun 
ihtiva ettiği rakamların tetkiki bu fikrin daha çok vuzuh kesbetmesine yarıyacaktır: 
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(Tablo : 7) 

Yıllar 

1950 
' 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Mensucat 
(Pamuklu) 
(000 metre) 

208 051.4 
252 387.4 
319 123.6 
376 055.3 
415 752.6 
545 485.0 
763 186.2 

Sanayi sektörü 

Şeker 
(Ton) 

137 430 
186 003 
163 214 
174 292 
178 748 
254 703 
276 600 

(İstihsal) 

Çimento 
(Ton) 

388 057 
396 410 
457 456 
531 063 
700 586 
816 877 
971 470 

Demir (Ton) 
r 

Çelik 

90 786 
135 409 
153 465 
162 641 
169 260 
188 025 
90 903 

(6 aylık) 

A 
Hadde 
mamulü 

78 466 
105 448 
115 875 
136 158 
132 082 
150 136 
73 025 

(6 aylık) 

• > 

Boru 

8 592 
8 858 
7 096 
6 792 
11 062 
17 391 
13 847 

(6 aylık) 
Kaynak: Sanayi U. M. 

Sanayi sektöründeki gelişmeye hususi teşebbüsün iştirak payını bütün sahaya şâmil olarak sa
rahatle tâyin ve tesbit etmek mümkün değilse de, aşağıdaki tablo bu hususta bâzı karineleri ihtiva 
etmektedir: ' 

(Tablo : 8) 

Sanayi sektöründeki gelişmeye hususi teşebbüsün iştiraki 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Kurulan 
r 

Aded 

3 
5 
21 
61 
86 
71 
23 

sanayi şirketleri 
A 

Sermaye 
T. L. 

1 360 000 
6 610 000 
52 760 000 
116 432 000 
172 632 460 
111 832 000 
20 750 000 

(6 aylık) 

Yabancı sermaye 
A 

f 

Dış yatırım 
T. L. 

, 
4 240 615 
7 430 000 
3 449 880 
56 609 110 
49 687 996 
64 219 648 

(6 aylık) 

İç yatırım 
T. L. 

• 
250 000 

5 800 000 
3 245 000 

137 127 175 
85 997 665 

' 31 538 621 
(6 aylık) 

Yekûn 
T. L. 

4 490 615 
13 230 000 
6 694 880 

19? 736 285 
135 685 661 
95 758 269 

Sanayi kredileri 
T. L. 

172 200 780 
263 561 102 
360 509 542 
448 534 511 
537 359 921 

— 

Kaynak Sanayi (T. M. 

Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, 1950 ilâ 1956 yıllarında sınai faaliyetlerde bulun
mak üzere ceman 270 şirket kurulmuş ve bu işler için 482,4 milyon lira sermaye tahsis edilmiştir. 
1951 yılından itibaren sınai teşebbüslere yatırılmış olan ecnebi sermayesi ise 185,6 milyon lirayı 
geçmektedir. Sanayie tahsis edilen kredi yekûnu da mühim miktarlara baliğ olmuştur, Bu serma
ye ve kredilerin mühim kısmının hususi teşebbüse aidolduğuna şüphe yoktur. Elde bulunan nok
san malûmat ve rakamlara göre 1950 den 1955 sonuna kadar hususi teşebbüsün sanayi sahasına 

\ 
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yaptığı yatırımların yekûnu (3) milyar lirayı bulmaktadır. Resmî sektörün aynı sahaya yaptığı ya
tırımlar ise bunun takriben yansıdır. 

Sanayi sahasında hususi teşebbüsün inkişaf derecesine diğer bir karine olmak üzere 1951 den 
bu yana Sümerbank ve hususi teşebbüsün ödediği Muamele Vergisinin artış miktar ve nispetleri 
gösterilebilir : Filhakika Sümerbank 1951 yılında 53,9 milyon lira, 1955 yılında ise 83,2 milyon 
lira Muamele Vergisi ödemiştir. Aynı yıllarda hususi teşebbüsün ödediği vergiler ise mütenanran 
64,4 ve 164,2 milyon liradır. Artış nispetleri Sümerbankta % 54,2, hususi teşebbüste % 154,6 
dır Diğer bir ifade ile hususi teşebbüs 1951 yılında vergi mecmuunun % 54,4 ünü ödemiş iken, 
1955 yılında bir mislinden fazla artan vergi yekûnunun % 66,3 ünü ödemiştir. 

c) Elektrik enerjisi: 

Ekonomik gelişmenin şaşmaz miyarlarından biri addedilen elektrik enerjisi mevzuunda fiilî is
tihsal ve istihlâk bir mislinden fazla artmıştır. Kapasite artışı bundan çok fazladır. Bu sahada 
tatbik edilmekte olan ve 1958 yıllında istihsali (4) milyar kilovat saate yükseltmeyi derpiş eden 
programın dörtte üçüne yakın kısmı ikmal edilmiştir. Bundan başka istihsal edilen enerjiyi istih
lâk merkezlerine nakletmek için ceman 158 milyon liralık bir envestisman yapılmak suretiyle inşa 
edilen elektrik nakil hatlarının mecmuu uzunluğu (4) bin kilometreye yaklaşmaktadır. 

d) Münakalât: 

Münakalât faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artış nispeti 1950 ye nazaran % 158,3 tür. 
Bu gelirler 1956 yılı millî gelirimizin % 6,7 sini teşkil etmektedir. 

Devlet Demiryollarının eşya nakliyatı hacmi muntazaman artarak 1950 ye nazaran iki misline 
yakın bir seviyeye çıkmıştır. Aynı müddet zarfında işletilen hat uzunluğunda ancak % 2,7 nis
petinde bir artış olduğu göz önüne alınırsa, demiryollarının mevcut imkânlarını ne kadar zorladı
ğı anlaşılır. Buna mukabil Deniz Ticaret Filomuz büyük ölçüde geliştiği ve liman, iskele ve barı
nak inşaatı için büyük yatırımlar yapıldığı halde deniz nakliyatında muvazi bir gelişme görülme. 
mektedir. 

Münakalât sahasındaki en büyük gelişme Karayollarında vâki olmuştur. 1950 den sonra ka
rayolları inşaat ve bakımı için yapılan yatırımların yekûnu (1) milyar (363) milyon liraya var
maktadır. Bu s yekûna vilâyet özel idareleri, belediyeler ve köylerin kendi kaynaklarından yap. 
tıkları yatırımlar dâhil değildir. Karayollanmızda eşya ve yolcu nakliyatının gelişme seyri hak
kında katî rakamlar bulunmamakla beraber, nakliyat hacminin büyük ölçüde artmış olduğunda-
şüphe yoktur. Aşağıdaki tablo karayollarında seyrüsefer eden motorlu nakil vasıtaları miktarlarını 
göstermektedir: 

(Tablo : 9) 

Motorlu kara taşıtları 
(Sene sonu rakamları) 

/ Yıllar Otomobil Kamyon Otobüs 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

10 071 
13 405 
16 427 
23 938 
27 692 
29 970 

13 201 
15 404 
18 356 
24 722 
27 549 
34 429 

3 185 
3 755 
4 569 
5 510 
5 933 
6 848 
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Bu tablonun tetkikinden anlaşalacağı üzere 1950 den bu yana otomobil miktarında % 197,5, 

kamyonda % 160,8 ve otobüste % 114,8 nispetinde bir artış olmuştur. Bu nispetlerle birlikte 1950 
yılında 560 bin ton olan akar yakıt ithalâtının 1955 te 971,7 bin tona çıktığı göz önüne alınırsa ka-
rayollarımızdaki eşya ve yolcu nakliyatı hacmin daki artışlar hakkında bir fikir elde etmek müm
kün olur. 

Hava münakalesi de ehemmiyetli gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır. Yeni hava meydanları 
inşa edilmiş, mevcuttan tevsi, ıslah ve ikmal olunmuştur. Yolcu nakliyatında % 125 bir artış mü
şahede edilmektedir. 

II - DIŞ TİCARET : 

Harb sonrası iktisadi faaliyetlerin gerek şimalî Amerika'da ve gerek Avrupa'da 1954 yılından 
beri mütebariz bir surette teveccüh ettiği istikamet 1956 yılında da devam etmiştir. 

Heri iktisadi bünyeye sâhibolan, diğer bir tâbirle sanayileşmiş bulunan memleketlerde kay
dedilen istihsal artışı dünya pazarlarında her yıl genişliyen bir taleple karşılaşmıştır. 

Bilhassa hususi sektörde yapılan yatırımların gittikçe genişlemesi dünya pazarlarındaki ma
mul madde talebini kamçılıyan başlıca âmillerden biri olmuştur. 

Böylece sanayi mamullerinin dünya ticaretinde işgal ettiği yer yıldan yıla inkişaf kaydeder
ken, hammadde talebi aynı alâstikiyete mazhar olamamıştır. Filhakika, petrol ve kauçuk müstes
na, gıda maddelerini de içine alan iptidai madde talebi Şimali Amerika ve Garbi Avrupa pazar
larında daralmış, ancak bâzıları seviyelerini muhafaza edebilmişlerdir. 

Buna mukabil, büyük bir ekseriyeti iktisaden yeter derecede gelişmemiş bulunan iptidai mad
de müstahsili memleketler, derece derece tatbika konulmuş kalkınma politikaları neticesi istihsal
lerini artırmışlar, elastikiyetten mahrum talep muvacehesinde artan bu istihsali ancak düşük fiyat 
seviyesiyle dünya piyasalarına sürebilmişlerdir. 

İktisaden geri kalmış memleketlerin dış ticaretlerinde bu iktisadi vakıanın aksi, miktar itiba
riyle fazlalaşan ihracata mukabil elde edilen dış satmalma gücünün azalması şeklinde tecelli et
miştir. 

Bu memleketlerin ithalâtına gelince, bu yoldaki, imkânları ihracattan elde ettikleri dövizlerle, 
dışardan gördükleri yardımlara ve bir de altun, ve döviz disponibilitelerinin hacmına bağlı kal
mıştır. 

Dış ticaret mevzuunda buraya kadar hulâsa ettiğimiz müşahedeler, iptidai madde ihracatçısı 
olan memleketimiz için de, esas istikameti göstermesi itibariyle, reel bir kıymet taşımaktadır. 

1951 yılından sonra ihraç maddelerimizin m|ruz kaldıkları fiyat düşüklüğü dünya pazarların
daki umumi temayülün bir neticesi olduğu açıkça görülmektedir. 

Ayrıca, 1954 yılından itibaren idrak edilen mahsulün gayrimüsait hava şartlarının menfi .te
sirleri altında kalmış olduğu hesaba katılırsa memleketimizin dış ticaretinde hâsıl olan duru
mun hakiki sebepleri ortaya konulmuş olur. 

Dış ticaretimizin arz ettiği imkânları gözden geçirmek maksadiyle 1950 yılından itibaren ta
hakkuk etmiş ihracat ve ithalâta ait rakamlar miktar ve kıymet olmak üzere iki ayrı tablo ha
linde gösterilmiştir : 
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(Tablo: 10) 

Miktar olarak (Ton) ihracat ve ithalât 

Yular 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

İhracat 

985 329 
1 505 436 
2 435 198 
2 456 235 
2 155 079 
1 792 226 

İthalât 

1 488 312 
1 681 246 
2 141 374 
2 631*248 
2 572 269 
3 148 075 

(Tablo : 11) 

K üş met olarak ihracat ve ithalât 
(1 000 T. L.) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

İhracat 

737 587 
879 429 

1 016 158 
1 108 971 
937 787 
877 370 
854 000 

İthalât 

799 859 
1 125 840 
1 556 575 
1 491 093 
1 339 404 
l 393 384 
1 140 000 

Fark ". 

62 272 
246 411 
540 417. 
382 122 
401 617 
516 014 
286 600 

îthalâtımâZin bünyesi : > • 

1950 yılından itibaren ithalâtimızın madde grupları olarak gösterdiği inkişaf dikkate şayan 
bulunmaktadır. 

Filhakika, ithalât yekûnunun kıymet olarak' % 24 - 26 ra/ldelerinde bulunan istihlâk mad
desi her yıl biraz daha azalarak 1955 senesinde % 14,6 ya düşmüştür. Buna mukabil iktisadi kal
kınmamıza yarayan yatırım maddeleri ise % 54,3 seviyesine ulaşmış sanayi hammaddesi ise % 
31,1 e erişmiştir. 

Miktarlar üzerinden mukayese yürütüldüğü takdirde ise, istihlâk maddeleri 1950 yılma ta
kaddüm eden son beş yıllık devre içinde umumi ithalât hacminin vasati ©larak % 15,2 sini teş
kil ettiği halde 1955 yılında % 7,6 ya düşmüş bulunmaktadır. 

Buna mukabil yatırım maddeleri yine aynı devre içinde vasati olarak % 28,8 nispetinde iken 
1955 yılında bu nispet vasati olarak % 45 i bulmuştu;. 

Kısaca ifade edilmek lâzımgelirse denilebilir M, artan nüfus* ye istihlâk hacmma rağmen, 
memlekete yapılan ithalât, iç istihsalin büyük yardımı karşısında istihlâk maddelerinden ayrıl
makta ve envestisman maddeleriyle hammadde lehine inkişaf etmektedir. 

Dış ticaret açıklanmn ğıırumu .-

Memleketimizin dış ticaret muvazenesinde husule gelen farklar, kalkınma politikasının zaruri 



— 364— % ' 
kıldığı teçhizatlanmanm bir icabı olduğu kadar, ihraç maddelerimizin dünya piyasalannda fiyat 
düşüklüğüne mâruz kalmasının da bir neticesi olduğu aşikârdır. 

Bununla beraber, orta ve uzun vadeli yatırımları besliyen ithalâtımızın, kısa vadeli ticaret mu
vazenesinde menfi farklar yaratması memleket aleyhine kaydedilecek bir mahiyet arz etmemek lâ-
zımgelir. 

Diğer taraftan bu farklar, göründükleri hacımda da değildirler. Zira, bunların bir kısmı, kar
şılığı memleketten çıkmıyacak olan yardımlardan doğmakta, geri kalan kısmı ise muhtelif vâdele
re serpilmiş kredili ithalâttan ileri gelmektedir. 

Memleketin iktisaden kalkınmasını sağlamak için elde edilen dış kredilerin vâdelerinde tedi
ye edilmeleri elbetteki, matluptur. 

Ancak, tediye hususunda, dünyanın her tarafında olduğu gibi meydana gelen bâzı zorluklar 
dolayısiyle, kredi almaya devam edilmemesi yolunda arasıra ortaya atılan mütalâalara itibar 
etmeye imkân tasavvur olunamaz. 

ÎZira kredilerin elde edilmesi neticesinde doğan borçların mücerret mevcudiyetleri bir mem
leket için mahzı zarardır, yolundaki iddia her türlü mesnetten mahrum bulunmaktadır. 

Borçların zamanında ödenmemesi, memleketin iktisadiyatını tazyik altına almadıkça, dış pa
zarlardan çeşitli vâdelerde teçhizat ve hammadde tedarikine devam imkânını veren ve böylece 
kalkınmayı destekliyerek binnetice kıymetler yaratılmasını sağlıyan kredilerin memleketin hay
rına olduğu açık bir hakikattir. 

III - FÎYATJ.AR : 

Aşağıdaki tablo 1950 den bu yana toptan eşya fiyatlarında ve geçinme indekslerinde vukua 
gelen tahavvülâtı göstermektedir : * 

(Tablo: 12) 

Fiyatlar (1948 = 100) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Toptan eşya 
fiyatları 

97 
103 
104 
107 
118 
127 

1955 XII 137 
. 1956 ." EX 139 

Geçinme 
indeksi 

100 
102 
107 
112 
122 
138 
148 
149 

Bu tabloda görüldüğü üzere memleketimizde fiyatlar bilhassa 1953 yılından sonra yükselmiş
tir. 1956 yılında ise az çok bir istikrar hâsıl olduğu görülmektedir. Filhakika 1954 indekslerine 
nazaran 1955 yılının son ayında toptan eşya fiyatları % 16,1, gfeçinme indeksi ise % 21, 3 nispe
tinde yükselişler gösterdiği halde 1956 nm dokuzuncu ayında, 1955 in son ayma nazaran toptan 
eşya fiyatlarında % 1,4, geçinme indeksinde ise ancak, % 0,7 nispetinde bir artış olmuştur. 
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Ankara'da yüzden fazla ihtiyaç maddesi üzerinde yapılan bir anket neticesinde tesbit edilen 

indeksleri gösteren aşağıdaki tablo da bu duru nu teyidetmektedir": 

(Tablo : 13) 

Ankara 1956 yılı müstehlik fiyatlar indeksi 
(1955 = 100) 

Aylar 

Ocak 
Şu'bat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

Gıda 
maddeleri 

106,5 
109,7 
113,1 
111,0 
110,5 
105,9 

91,7 
89,6 
95,7 
98,8 

107,8 
113,9 

Aylık ortalama 104,5 

Griyim 
eşyası 

104,5 
105,3 

. 104,6 
107,9 
107,8 
93,4 
92,4 
95,3 
96,7 
96,7 
96,7 

100,2 
100,1 

Ev mas
rafları 

101,8 
103,7 
104,3 
106,3 
106,5 
101,7 
102,0 
103,7 
104,3 
105,0 
106,3 
104,8 
104-,2 

Çeşitli 
masrafları 

100,0 
100,0 
100,0 
100,2 
100,2 
99,8 
95,6 
95,6 
95,6 
94,8 
94,5 * 
96,5 
97,7 

Ana 
indeks 

103,8 
105,8 
107,2 
107,6 
107,3 
101,8 
95,4 
95,3 
98,4' 
99,7 

103,7 
106,ö 
102,7 

Geçim seviyesi, umumi fiyat seviyesiyle gelir seviyesi arasındaki nispete göre taayyün eden 
bir mefhum olduğuna göre aşağıdaki tablo bu hususta bir fikir vermektedir : 

(Tablo : 14) 

İşçi ücretleri 
Yıllar Fiyatlar Geçim (Vasati) 

1950 97 100 488 
1956 , 139 149 766 
Artış % 43 % 49 % 56,9 
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a) Tedavül hacmi : 
Aşağıdaki tablo tedavüldeki bankınotlarla Merkez Bankası senedat cüzdanındaki yıllık geliş

meleri göstermektedir. 

(Tablo : 18) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 ' 
1954 
1955 
1956 

(29/12) 

Ticari 
senetler 

170 
243 
349 

m 
764 
879 

î 124 

Merkez Bankası 

Zirai 
senetler 

78 
103 
194 
203 
277 
331 
278 

Senedat Cilzdam 
(Milyon lira) 

Haz, ket' 
haiz 

bonolar 

840 
1 002 
1 199 
i 425 
1 397 
1 355 
1 452 

Hazine 
bonoları 

44 
64 
15 
16 

130 
44 
45 

Yekûn 

1 132 
1 412 
1 757 
1 990 
2 568 
2 609 
2 899 

Emisyon 

962 
1 146 
1 261 
1 16S 
1 53:: 
2 008 
2 52<i 

Tedavül hacminin genişlemesi, memleket dâhilinde iktisadi faaliyetlerin ve mübadelelerin 
gittikçe gelişmesinin ve evvelce para ekonomisine dâhil bulunmıyan bölge ve kütlelerin gittikçe 
para ile temasa gelmelerinin bir neticesidir. Millî gelir arttıkça, para miktannm da artması 
tabiî ve zaruridir. 

Aşağıdki tablo para miktannm gayrisâfi millî gelirle nispeti bakımından memleketimizin du
rumunu muhtelif memleketlerle mukayeseye imkân vermektedir. 

(Tablo : 16) 
Tedavüldeki paraların O. S. Millî hâsümja nispeti 

(1955 sonu itibarile) 

% % 

İsviçre 
Belçika 
Fransa 
İtalya 
Kolanda 

23 
23 
18 
15 
14 

îsveç 
Norveç, 
în güt ere 
Türkiye 

11 
12 
9 
9,8 

Kaynak : M. A. Tediyeler Bankası 1956 raporu. 

Bu tablodan, memleketimizdeki bankınot miktarının millî gelire nispetle birçok memleketler
den az olduğu görülmektedir. Bu memleketlerde kaydî paranın bize nazaran çok daha mütaam-
men bulunduğu nazara alınırsa memleketimizde emisyon artışının hakikaten mutedil ölçülerde 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
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b) Kredi : 

Kredi mekanizmasının iktisadi gelişmede ne büyük ve müessir bir âmil olduğunu izaha hacet 
yoktur. 1950 den bu yana memleketimizde muhtelif kredi nevilerindeki artışlar ekonomimizin 
inkişafına muvazi bir seyir. takibetmiştir. Aşağıdaki tablo bu seyri göstermektedir : 

(Tablo : 17) 

(Milyon T. L.) 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

(31.X.1956) 

• 
Ticari 
krediler 

1 089,4 
1 383,5 
1 740,1 
2 408,3 
2 899,8 
3 662,8 
4 361,0 

Zirai 
krediler 

412,8 
646,7 

1 067,6 
1 214,8 
1 500,4 
1 558,9 
1 732,0 

İpotek 
karşılığı 
krediler 

86,2 
136,9 
205,9 
269,9 
338,1 
438,7 
444,0 

Sınai 
krediler 

._. 
42,9 
80,7 
97,9 

147,4 
144,9 
159.0 

Yekûn 

1 588,4 
2 210,0 
3 .094,4 
3 990,9 
4 885,7 
5 805,3 
6 696,0 

Bu duruma göre, 1950 den bu yana ticari krediler % 300,5, zirai krediler % 319,5, ipotek mu
kabili krediler % 415 nispetinde artmıştır. Sanayi Kalkınma Bankası kredileri ancak 1951 de baş
lamıştır. Muhtelif kredilerin yekûnundaki artış nispeti, ise % 321 dir. 

Kredi artışına muvazi olarak mevduatta da büyük ölçüde artışlar olmuştur. Bütçe gerekçesi
nin verdiği malûmata nazaran mevduat hacmındaki genişleme % 341 nispetindedir. 

V - KAYNAKLARIN KULLANILIŞI : 

Başlıca mühim sektörlerindeki durum ve inkişaf hakkında kısaca izahat verdiğimiz millî hâsıla, 
ekonomimizin muhtelif kollarının faaliyetleri neticesinde bir yıl zarfında yarattığı mal ve hizmet
lerin yekûnunu ifade etmektedir. Bu mal ve nimetlerin bir kısmı dış memleketlere ihraeedilmek-
te, buna mukabil hariçten de memleketimize mal ve hizmet ithalâtı yapılmaktadır. Bu itibarla bir 
yıl zarfında millî ekonomimizin emrine kullanılmaya hazır olarak arz edilen kaynaklar, millî hâ
sıla ile ihracat ve ithalât muhassalasının mecmuu cebrisinden terekkübetmektedir. Diğer bir ifade 
ile, ihracatımız ithalâtımızdan fazla olduğu takdirde kaynaklar toplamından bu fazlalığa teka
bül eden kısım eksilmekte; aksi tahassul ettiği, yani ithalât fazla olduğu takdirde ise, millî kay
naklarımıza bu fazlalık kadar bir ilâve vâki olmaktadır. 

Bu suretle tahassul eden kaynaklar, başlıca üç talep kategorisiyle karşılaşmaktadır : Kaynak
lardan bir kısmı günlük ihtiyaçlar için istihlâk ve müstakbel istihlâk ihtiyaçlarını karşılamak üze
re istok edilmekte, bir ikinci kısmı en geniş mânasiyle Devletin cari hizmetlerini ifa edebilmek 
için yaptığı mal ve hizmet talebini karşılamakta, nihayet üçüncü bir kısmı ise, gerek Devlet ve 
gerek hususi teşebbüs tarafından, ekonomi dâhilinde mevcut maddi sermaye ve teçhizatın idame 
ve tamirinde ve bunlara yeni ilâveler yapılmasında, bir kelime ile yatırımlarda kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki tablo 1950 ilâ 1955 yıllarında mecmu kaynaklarımızın sureti teşekkülünü ve bu kay
nakların işaret edilen üç talep unsuru arasında dağılışını göstermektedir. Dıştan ilâve kısmında 
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görülen rakamlar ithalât ve ihracat yekûnları arasındaki farka, tediye muvazenesindeki görünmi-
yen kalemler netioelerinin duruma göre zam veya tenziliyle elde edilmiştir. Memleketimizde henüs 
millî istihlâk ve istok hesapları yapılamamıştır. Bu itibarla tabloda istihlâk ve istok tek bir ra
kam olarak gösterilmiş 'Ve takribi bir şekilde hesaplanması mümkün olan diğer iki kalem yekûnu
nun bakiyesi olarak bulunmuştur. 

(Tablo : 18) 

Mecmu kaynaklar ve kullanılıp 
* (000 000 T. L) 

I 
II 

III -

I 
I I • 

ÎII -

Kaynaklar : 

- G. S. Millî hâsıla 
• Dıştan ilâve 
• Mecmu kaynakla? 

Kullanılış : 
- istihlâk 
• Devlet masrafları 
• Yatırım 

1950 

10 384.3 
74.2 

' 10 458.5 

7-995.7 
1 466.3 

996.5 

1951 

12 270.8 
241.2 

12 512.0 

9 737.2 
1 500.9 
1 273.9 

1952 

14 320.5 
530.4 

14 850.9 

11 419.3 
1 606.4 
1 825.2 

1953 

16 821.0 
442.6 

17 263.6 

13 325.5 
1 805.6 
2 132.5 

1954 

17 114.8 
498.1 

17 612.9 

13 148.5 
1 929.1 
2 535.3 

1955 

20 559.4 
547.6 

21 107.0 

15 671.1 
2 373.8 
3* 062.1 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere mecmu kaynakların dağıldığı her üç kategori
de de kaynakların artışına muvazi olarak değişen nispetlerde devamlı artışlar olmuştur. İstihlâk 
hacmi i&SO yilıtia nazaran % 95,9, Derlet masraf lan % 61,8, yatırımlar ise % 207,2 artmıştır. 

19 No. lu tablo talep kategorileri tarafından mecmu kaynakların ne nispetlerde kullanıldığını 
göstermektedir. -

Mecmu kaynaklar 
Kullanılış nispetleri: 

I - istihlâk 
I I - Devlet masrafları 

I I I - Yatırım 

Mecmu 

1950 

10 458.5 

76.5 
14.0 
9.5 

(Tablo 

kaynakların 

1951 

12 512.0 

77.8 
12.0 
10.2 

: 19) 

kullanılış nispetleri • 

1952 

14 850.9 

76.9 
10.8 
12.3 

1953 

17 263.6 

77,2 
10.4 
12.4 

1954 

17 612.9 

74.6 
11.0 
14.4 

1955 

21 107.0 

74.2 
11.3 
14.5 

YIkûn 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Buna göre istihlâk ve Devlet masraflan nispetleri düşmüş, buna mukabil yatmm nispetleri % 
9,5 ten, % 14,5 e çıkmıştır. Yatmm nispetindeki bu ehemmiyetli yükselişe rağmen iktisaden ileri 
memleketlerin yatınm nispetlerine henüz ulaşamamış olduğumuz görülmektedir. 

2$ ve 21 tito. lu tablolar kâynaklanmızdaki yıllık artış miktarlan ve bunların dağılışı ile, her yıl 
elde edilen fazlanın muhtelif kategorilere ne nispette gittiğini göstermektedir. 



Artış (Yıldan yıla): 
I - G. S. millî hasılada 

II - Dış kaynaklarda 

Artış yekûnu 

Kullanılış: 
I - İstihlâk 

II - Devlet masrafları 
III - Yatırım 
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(Tablo : 20) 

Mecmu kaynaklardaki artı$ ve i 
(000 000 T. L.) 

1950 1951 1952 

— 1 886.5 2 049.7 
— 167.0 289.2 

kullanılı§i 

1953 

2 500.5 
— 87.8 

1954 

293.8 
55.5 

1955 

3 444.6 
49.5 

2 053.5 

1 741.5 
34.6 

277.4 

2 338.9 

1 682.1 
105.5 
551.3 

2 412.7 

1 906.2 
199.2 
307.3 

349.3 

177.0 
123.5 
402.8 

3 494.1 

2 522.6 
444.7 
526.8 

(Tablo : 21) 

Mecmu kaynaklardaki artıpn kullanılış nispetleri 

1950 1951 1952 1953 1954 

Yekûn 100 100 100 100 

1955 

Yıllık artış yekûnu 
Kullanılış nispetleri : 

I - İstihlâk 
II - Devlet masrafları 

III - Yatırfm ~ 

— 2 053.5 

— 84.8 
— 1.7 
— 13.5 

2 338.9 

71.9 
4.5 

23.6 

2 412.7 

79.0 
8.3 

12.7 

349.3 

—50.7 
35.4 

115.3 

3 494*1 

72.2 
12.7 
lb. l 

100 

Bu tabloların tetkikinden anlaşılacağı üzere, 1954 yılı müstesna, kaynaklarımızda her yıl 
bir evvelki yıldan daha fazla Jbir artış kaydedilmiştir. Bu artışlardan istihlâke ayrılan kısım 
gittikçe azalmış, buna mukabil Devlet masrafları ve yatırımlara ayrılan nispetler yükselmiştir. 
1954 yılında, mahsulün çok kötü olması dolayı siyle kaynaklarımızda ancak cüzi bir artış görül
müş, bu yüzden o yıl istihlâkte 177 milyon liralık bir tenezzül hâsıl olmuştur. Kaynak artışı
nın tamamı ve istihlâkten yapılan bu tasarruf Devlet masraflarına/bilhassa yatırımlara yö
nelmiştir. 

Aşağıdaki tablo resmî ve hususi sektör itibariyle yatırımları ve yatırım yekûnlarının gayri-
safi millî gelire nispetlerini göstermektedir. Bu rakamların noksan tetkiklere istinadeden mu
vakkat rakamlar olduğuna işaret etmek lâzımdır. Muhtelif karineler bilhassa hususi teşebbüs 
sahasında çok daha geniş ölçüde yatırım yapılmış olduğuna delâlet etmektedir. • 
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(Tablo : 22) 

~ " J ' " " • ' • — » T ; • ; 

frllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

" * " " " , - ' — ' • - » " ' • 

Resmî sektör 

429.5 
469.9 
664.6 
904.5 

1 017.3 
1 314.0 

Yatırımlar 
(000 OOtf T. h.) 

Hususi sektör Mecmu yatırım 

567.0 
804.0 

1 160.6 
1 228.0 
1 518.0 
1 748.1 

996.5 
1 273.9 
1 825.2 
2 132.5 
2 535.3 
3 062.1 

ö. 8. M. 
Hâsılaya 
nispeti % 

9,6 
10,4 
12,7 
12.7 
14,8 
14,9 

Yekûn 4 799.8 7 025.7 11 825.5 

ÂMME MASRAFLARI : 

Malûmdur ki, âmme hizmetleri, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz gereğince, dar mânasiyle Dev
let ve mahallî idareler arasında vazife taksimi esasına göre ifa edilmektedir. Bunun neticesi olarak 
âmme hizmetlerinin ifası için her yıl yapılan masraflar, yalnız Devlet bütçesinde değil, özel ida
re, belediye ve köy bütçelerinde de yer almaktadır. Bu itibarla Devlet bütçesinin tahliline geçme
den önce, mevcut malûmata istinaden, umumiyetle âmme idareleri masraflarının bünyesi, gelişme 
seyri, millî gelirlirle münasebeti hakkında kısaca bilgi vermeyi faydalı .gördük. 

Aşağıdaki tablolar bu malûmatı ihtiva etmektedir. A 
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(Tablo : 23) 

Amme idareleri masrafları (Yatırımlar dâhil) 
(Sesin hesap) 

1950 
İndeks 
1951 
îndeks 
1952 
tndeks 
1953 
îndeks 
1954 
îndeks 
1955 
îndeks 
1956 
îndeks 

Devlet (1) 

1 537 809 187 
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 

3 444 470 832 
224,0 

özel idare 

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 $21 901 
122,4 

108 636 254 
137,4 

Belediye 

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 

354 689 324 
257,7 

Köy 

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 

93 763 699 
125,1 

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 

4 001 560 109 
218,8 

NOT: 
(i) Devlet masraflarına Hazine yardımı dışındaki katma bütçe masrafları dâhildir. 
(2) Mahallî idarelerin tamamı ve 1956 masrafları bütçe rakamlarıdır. 
(3) 1956 bütçelerinde on belediye ile yedi vilâyet köyleri noksandır. 

(Tablo : 24)_ 

Amme idareleri masraflarının umumi masraf yekûnu içindeki 
• hisseleri 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Devlet 

84,1 
85.0 
85.6 
86.3 
85.7 
86.0 
86.1 

Özel idare 

4.3 
3.7 
3.4 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 

Belediye 

7.5 
7.5 
7.6 
7.9 
8.8 
8.6 
8.9 

Köy 

4.1 
3.8 
3.4 
3.1 
2.8 
2.7 

' 2.3 

Yekûn 

100 
100 
100 
100' 
100 
100 
100 
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(Tablo : 25) 

Millî gelirden dmmv -masraflarının aldığı hisse % 
(Milyon T. h.) 

\rılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

e.s. Mini 
hâsıla 

10 384.3 
12 270.8 
14 320.5 
16 821.0 
17 114.8 
20 559.4 
21 301.2 

Devlet 

14.8 
13.5 
13.6 
14.1 
15.5 
15.2 
16.1 

Özel 
İdare 

0.8 
0.6 
0.5 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 

Belediye 

1.3 
1.2 
1.2 
1.3 
1.6 
15 
1.7 

Koy 

0.7 
0.6 
0.5 
0.5 , 
0.5 
0.5 
0.5 

Yekûn 

17.6 
"15.9 
15.8 
16.3 
18.1 
17.7 
18,8 

Bu tablolara göre, umumi olarak âmme masrafları 1950 yılından bu yana devamlı şekilde art
mış ve 1956 yılında artış nispeti % 118,8 e vâsıl olmuştur. En yüksek artışlar evvelâ belediye, 
sonra Devlet bütçelerinde vukua gelmiştir. (Belediye : % 157,7, Devlet : % 124,0) Özel idare ve 
köy bütçelerindeki artış nispeten küçük ölçüdedir (özel idare : % 37,4, Köy : % 25,1). Bu durum, 
bir taraftan, özel idare ve köye ait hizmetlerden mühim bir kısmının Devlet tarafından veya Dev
let bütçesinin yardımlariyle yapılmaya başlanmasiyle, diğer taraftan bu idarelerin gelir sistem
lerinde henüz esaslı bir reforma gidilmemiş olmasiyle izah edilebilir. 

Âmme idareleri masraflarının bünyesi derin bir değişikliğe uğramamıştır. Bu masrafların en 
büyük payı yine devlettedir. Bundan sonra sırasiyîe, belediye özel idare ve köy gelmektedir. Köy ve 
bilhassa özel idare bütçelerinin umumi masraf bünyesi dâhilinde işgal ettikleri mevkiin zayıflama
sına mukabil, belediye bütçelerinin iştirak nispeti büyümüştür. 

Âmmo masrafları yekûnunun gayrisâfi millî hâsılaya nispeti yıllar itibariyle mühim değişik
lik arz etmemekte ve vasati olarak % 17 civarında bulunmaktadır. Bu nispetin ileri memleketlere 
nazaran düşük olduğu görülmektedir. 
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DEVLET BÜTÇESİ : 

a) Bütçelerin bünyesi ve gelişmesi : 

Aşağıdaki tablo 1950 yılından beri umumi muvazene masraf lannın cari masraflar ve yatırım 
masrafları itibariyle iakibettiği gelişme seyrini göstermektedir: 

(Tablo : 26) 

Umumi muvazene masrafları (Cari masraflar ve yatırımlar) 
(Kesin hesap) 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Cari masraflar 

1 287 168 390 
1 237 094 770 
1 449 003 669 
1 654 557 847 
1 912 961 363 
2 115 853 626 
2 369 710 119 

Yatırımlar 

180 214 141 
353 424 187 
476 064 507 
639 500 815 
651 773 045 
910 490 729 
955 264 033 

Yekûn 

1 467 382 531 
1 590 518 957 
1 925 068 176 
2 294 058 662 
2 564 734 408 
3 026 344 355 
3 324 974 152 

İndeks 
950 = 100 

100.0 
108.4 
131.2 
156.3 
174,8 
206.2 
226.6 

G. S. millî 
hâsılaya % 
nispeti 

14.1 
13.0 
13.4 
13.6 
15.0 
14.7 
15.6 

Not: 1956 Bütçe rakamları. 

Bıf tabloda görüldüğü üzere umumi muvazene masrafları yekûnu 1950 yılma nazaran % 126,6 
nispetinde bir gelişme göstermiştir. Bu masrafların gayrisâfi millî gelire nispetleri ise % 14,1 den 
% 15,6 ya çıkmıştır. 

27 numaralı tablo ise bu masrafların ne suretle karşılandığını göstermektedir. 

(Tablo :27) 

Masrafların karşılanması (Muvazenei Umumiye) 

Yılı Yekûn masraflar Normal gelirler İstikrazlar Gelir yekûnu Fark L 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

1 467 382 531 
1 590 518 957 
1 925 068 176 
2 294 058 662 
2 564 734 408 
3 026 344.355 
3 324 974 152 

1 392 220 814 
1 513 356 971 
1 «21 598 803 
2 140 878 161 
2 348 119 050 
2 763 290 092 
3 324 974 152 

27 228 589 
132 638 884 
90 400 061 
131 262 908 
42 667 868 
102 555 101 

— 

1 419 449 408 
1 645 995 855 
1 911 998 864 
2 272 141 069 
2 390 786 918 
2 865 845 193 
3 324 974 152 

— 47 933 123 
+ 55 476 898 
— 13 069 312 
— 21 917 593 
— 173 947 490 
— 160 499 162 
±0 

Tabloda görülen müspet farklar bütçenin Hazineden alacaklarını, menfi farklar ise Hazinenin 
bütçeden alacaklarım ifade etmektedir. 
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Öâri masraflar ve bunların ne suretle karşılandığı aşağıdaki tabloda görülmektedir : 

Yılı 

1960 
1951 
1952 
1953 

• 1954 
1955 
1956 

* 

Cari masraflar 

1 287 168 390 
1 237 094 770 
1 449 003 669 
1 654 557 847 
1 912 961 363 
2 115 853 626 
2 369 710 119 

(Tablc 

Cari masraflar 

İndeks 
950=100 

100 
96.1 

112.6 
128.5 
148.6 
164.4 
184.1 

Umumi 
masraf 

yekûnuna 
nispeti 

87.7 
77.8 
75.3 
72.1 
74.6 
70.0 
71.3 

> : 

ve 

G. 
lî 

28) 

karşılanması 

S. Mil-
hâsıla-

ya| nispeti 

12.4 
10.1 
10.1 
9.8 

11.2 
10.3 
11.1 

Cari masrafların 
A 

r 
Normal gelirler -

1 392 220 819 
1 513 356 971 
1 821 598 803 
2 140 878 161 
2 348 119 050 
2 763 290 092 
3 324 974 152 

karşılanması 
. 1 . 1 . ^ 

Tasarruf 

105 052 429 
276 262 201 
372 595 134 
486 320 314 
435 157 687 
647 436 466 
955 264 033 

Görüldüğü üzere, cari masraflar kesin hesaplara göre 1950 yılına nazaran 1955 yılında 
% 64,4 nispetinde artmış, fakat bu masrafların umumi masraf yekununa olan nispeti 1950 yılın
da % 87,7 iken, 1955 yılında % 70 e düşmüştür. Cari masrafların gayrisâfi millî hâsılaya olan 
nsipetleri de azalmıştır. Bu durum bütçelerin gittikçe yapıcı bir karakter almış olduklarını ifade 
etmektedir. Dikkate şayan olan noktalardan biri de, cari masrafların tamamen normal gelirlerle 
karşılanmış olması ve bu gelirlerden yatırım masraflarım karşılamak üzere gittikçe artan mik
tarlarda tasarrufların tahakkuk ettirilebilmiş bulunmasıdır. 0 

29 numaralı tablo yatırım masraflarına taallûk etmektedir, 

— • • • 

Yılı ' 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Yatırını 
masrafları 

180 214 141 
353 424 187 
476 064 507 
639 500 815 
651 773 045 
910 490 729 
955 264 033 

(Tablo 

Yatırım masrafları 

İndeks 
950=100 

100 
196.1 
264.2 
354.9 
361.7 
505.2 
530,1 

Masraf 
yekûnuna 

nispeti 

12.3 
22.2 
24.7 
27.9 
25.4 
30.0 
28.7 

: 29) 

ve karşılanmam 

Yatırım masraflarının karşılanması 
Tasarruftan 

105 052 429 
276 262 201 
372 595 134 
486 320 314 
435 157 687 
647 436 466 
955 264 033 

tstikrazdan 

27 228 589 
132 638 884 
90 400 061 

131 262 908 
42 667 868 

102-555 101 
— 

Fark ± 

— 47 933 123 
•f 55 476 898 
— 13 069 312 
— 21 917 593 
— 173 947 440 
— 160 499 162 
I 0 

Görülüyor ki, yatırımlar için bütçeden yapılan masrafların hacmi 1950 den bu yana % 480,1 
nispetinde yükselmiştir. 1950 yılında umumi masraf yekûnundan ancak % 12,3 ti yatırıma ayrıla
bilmiş iken, 1955 yılında umumi yekûnun % 30 u yatırımlar için sarf edilmiş bulunmaktadır. Ya
tırım masraflarının çok büyük bir kısmının normal bütçe tasarruflarlyle karşılanmış olduğu da 
kayda şayandır. 1951 ilâ 1956 yıllannda Devlet bütçesinden yapılmış olan ceman 3 986 517 316 
liralık yatırım masraflarının 8 173 035 835 lirası, yani % 80 i normal bütçe gelirleriyle, 
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489 524 822 lirası, yani % 12 si istikraz hasüatiyle ve 313 956 659 lirası, yani % 8 i ise Hazine 
membalarından karşılanmıştır. 

b) 1956 bütçesinin tatbikatı: . 

I - Gelir tahsilatı: 

1956 yılı bütçesinde tahmin edilmiş olan gelirlerden, malî yılın onuncu ayı sonuna kadar 
2 477 801 339 lira tahsil edilmiş bulunmaktadır. Gelir bütçemizin en mühim kalemini teşkil eden 
ve 1956 bütçesinde 775 milyon lira tahmin edilen Gelir Vergisinden on ay zarfında 741 milyon 
lira tahsilat yapılmıştır. Yıl sonuna kadar tahsilatın 840 milyon liraya baliğ olacağı, bu suretle 
bütçe tahminlerini % 8 civarında aşacağı anlaşılmaktadır. 

II • Sarfiyat: 

1956 bütçesiyle kabul edilmiş olan tahsisat yekûnuna ek ödenek olarak 20 milyon lira zamme
dilmiş ve muhtelif fasıllardan yapılan münakalelerin yekûnu 27,8 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Bu değişikliklerin bütçe yekûnuna nispeti ancak % 1,4 ü bulmaktadır. 

c) 1957 Bütçesi: 

1957 bütçesi (Mülhak bütçeler dâhil) Hükümetçe denk olarak şu şekilde teklif edilmiştir: 

Gelirler: 

Umumi muvazene 3 961 507 859 
Mülhak bütçeler 134 137 534 

Gelir yekûnu 4 095 645 393 

Masraflar: 

Umumi muvazene 3 961 507 859 
Mülhak bütçeler 974 481 584 

4 935 989 443 
Hazine yardımı minha — 840 344 050 

Masraf yekûnu 4 095 645 393 
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JSncümenimizin bütçe üzerinde gelir ve masraf yekûnları itibariyle yaptığı değişiklikler, muka

yeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

Gelirler : 
Muvazenei Umumiye 
Mülhak bütçeler 

Masraflar : 
Muvazenei Umumiye 
Mülhak bütçeler 
Hazine yardımı 

Hükümetin 
teklifi 

Encümenin 
kabulü 

3 961 507 859 4 006 672 859 
134 137 534 137 682 922 

Yekûn 4 095 645 393 4 144 355 781 

3 961 507 859 4 006 672 859 
974 481 584 988 144 738 

- 840 344 050 — 850 461 816 

Yekûn 4 095 645 393 ̂ 4 144 355 781 

Fark 

45 165 000 
3 545 388 

48 710 388 

45 165 000 
13 663 154 
10 117 766 

48 710 388 

1, Masraf bütçesi:. 

Encümenimizin masraf bütçesi üzerinde yaptığı değişiklik cari masraflar ve yatırım masrafla
rı itibariyle Hükümet teklifi ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Muvazenei Umumiye : 
Oari masraflar 
Yatırımlar 

Mülhak bütçeler : 
Cari masraflar 
Yatırımlar 

Hazine yardımı : 
Cari masraflara 
Yatıranlara 

Umumi yekûn (Hazine yardımı hariç) : 
Cari masraflar 
Yatırımlar 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn. 

Yekûn 

Hükümetin 
teklifi 

2 736 902 685 
1 224 605 240 

3 961 507 859 

181 242 344 
793 239 240 

974 481 584 

79 615 298 
760 728 752 

840 344 050 

2 838 529 731 
1 257 115 662 

4 095 645 393 

Encümenin 
kabulü 

2 733 077 184 
1 273 595 675 

4 006 672 859 

182 262 998 
805 881 740 

988 144 738 

79 940 564 
770 521 252 

850 461 816 

2 835 399 618 
1 308 956 163 

4 144 355 781 

Fark 

3 825 501 
48 990 501 

45 165 000 

1 020 654 
12 642 500 

13 663 154 

325 266 
9 792 500 

10 117 766 

- - 3 130 113 
51 840 501 

48 710 388 



— 367 — 
Öari.masraflar ve yatırım masrafları itibariyle 1950 ve 1956 bütçe rakamlariyle yapılacak mu

kayese şu neticeyi vermektedir. • • » . . 
Yatırımların 

bütçe yekûnu-
Yıllar Bütçe yekûnu Cari masraflar Yatırımlar na nispeti 

1950 
1956 
1957 

1 554 692 290 
3 444 470 832 
4 144 355 781 

1 275 634 355 
2 459 426 810 
2 835 399 618 

279 057 935 
985 044 022 

1 308 956 163 

% 17,95 
% 29,45 
% 31,58 

Bu suretle 1957 bütçesinde encümenimizce kabul edilen masraf yekûnu 1956 tahsisatından % 
20,3, İ9Ş0 tahsisatından ise % 166,6 nispetinde bir fazlalık göstermektedir. 

Encümenimiz, bu artışı, bir taraftan yukarda bilhassa işaret edildiği üzere, memleketimizin her 
sahada ileri bir medeniyet seviyesine Ulaştırılması gayesinin tazammun ettiği zaruretlerin, diğer ta
raftan artan masrafların karşılanmasına fiilen imkân veren ekonomik inkişafımızın bir neticesi ola
rak memnuniyetle karşılamaktadır. , 

Artış nispetleri cari masraflar ve yatırım masrafları olarak ayrı ayrı hesaplandığı takdirde, ca
ri masrafların 1956 ya nazaran % 15,3, 1950 ye nazaran % 122,3, yatırım masraflarının ise 1956 yı
lma nazaran % 13,3, 1950 yılma nazaran ise % 389,1 artmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Yatırım masraflarındaki artış nispetinin cari masraflardaki artış nispetinden çok fazla olması 
bilhassa dikkate şayandır. Bunun mânası millî ekonomimizin yarattığı yeni kaynakların kısır 
istihlâk masraflarına değil, Devlet eliyle ve gittikçe artan nispetlerde millî sermayenin artırılmasına 
ve millî cihazlanmaya tahsis edilmekte olmasıdır. 

Umumi olarak bütçe masraflarındaki bu gelişmenin istikamet ve mahiyeti hakkında bir fikir 
edinebilmek için masrafların bünyesi üaerîııde mı.kayeseli bir şekilde durmak lâzımdır. Aşağıdaki 
tabloda 1950,1956 ve 1957 yuları bütçelerinde muhtelif hizmet gruplarına ayrılmış olan tahsisat mik
tarları ve bu miktarların o yıl içindeki masraf yekununa nispetleri gösterilmiş ve 1957 bütçesiyle ka
bul edilmiş olan tahsisatın 1950 ve 1956 yıllarındaki mütenazır hizmet gruplarına ayrılmış olan 
tahsisatlara nazaran artış nispetleri ayrıca işaret edilmiştir. -. 

Faaliyet sahaları 

Sıhhat 
Maarif 
İktisadi 
kalkınma (1) 
Diğer hizmetler (2) 

Yekûn 

Hizmet j 

A 
r 

1 9 5 0 
Nispet 

Masraflar % 

60 980 329 3.9 
197 067 005 12.7 

321 523 908 20.7 
975 121 048 62.7 

1 £54 692 290 100 

(Tablo : 30) 

yrupları itibariyle masraflar 

(Bütçe rakamları) 
- A A 

1 9 5 6 1 9 5 7 
Nispet Nispet indeks 

Masraflar % Masraflar % 950=100 

164 091 776 4.8 195 004 529 4.7 319.8 
500 941 751 14.5 588 044 062 14.1 298.4 

993 000 247 28;8 1 334 903 372 32.4 415.2 
, 1 786 437 058 51.9 2 026 403 818 48.8 207.8 

3 444 470 832 100 4 144 355 781100 266.6 

,— 

^ 

İndeks 
956=100 

118.8 
117.4 

134.4 
113.4 

120.3 

(1) Endüstri, madencilik, enerji, ziraat, münakalât, nafw. 
(2) MiM müdafaa masraftan dâhil. 



1957 bütçesinin yapıcı karakteri bu tabloda açıkça görülmektedir. 

Milletimizin muasır-medeniyet seviyesine yükselmesini birinci derecede temin edecek olan sıhhat, 
maarif, iktisadi kalkınma gibi hizmetlere ayrılan tahsisat yalnız miktar itibariyle üç, dört misline 
çıkmakla kalmamış, bu gibi hizmetlerin bütçelerden aldıkları hisse nispetleri de yükselmiştir. Tab
lonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, sıhhat işlerine 1950 yıhnda bütçenin ancak % 3,9 nun tahsis 
edilmiş olmasına mukabil aynı işler için 1956 bütçesinde % 4,8, 1957 bütçesinde ise % 4,7 tahsisat 
aynlmıştır. Bu hizmet grupu için 1957 bütçesiyle kabul edilen tahsisat miktarı, 1956 tahsisatından 
% 18,8,1950 tahsisatından ise % 219,8 nispetinde fazladır. Maarif hizmetlerine gelince; 1950yılının % 
12,7 nispeti, 1956 da % 14,5 e, 1957 de ise % 14,1 eçıkmştır. Bu yıl bütçesine konulan tahsisat 1956 tah-
sisa-ttmdan % 17,4,1950 tahsisatından % 198,4 nispetinde fazladır. Ziraat, sanayi, madencilik, enerji, 
münakalât ve nafıa gibi iktisadi kalkınmamızda doğrudan doğruya âmil ve müessir olan hizmetler 
grupuna 1950 yıhnda bütçenin % 20,7 si ayrılabilmiş iken, 1956 da bu nispet % 28,8 e çıkmış, 1957 
yılı bütçesinden ise bu hizmetler grupuna bütçe yekûnunun % 82,4 ü tefrik edilmiştir. Bu yıl büt
çesi tahsisatı, 1956 dan % 84,4, 1950 den ise % 815,2 nispetinde fazladır. 

Netice itibariyle, 1950 yılında bu işlere bütçenin ancak üçte biti ayrılabildiği halde, 1957 büt
çesinin yarısından fazlası bu yaratıcı hizmetlere tahsis edilmiş ve tahsisat miktarı dört misli ar
tırılmıştır. 

Bütçe Encümeninin Hükümet teklifi üzerinde yaptığı değişiklikler de bütçenin bu umumi karak
terine muvazi istikamette olmuştur. Filhakika bu değişiklikler neticesinde sıhhat, maarif ve ik
tisadi kalkınma hizmetlerine ilâveten 58 335 962 lira daha tahsis edilmiştir. 

Bu suretle 1957 bütçe lâyihası, encümenimizin kabul ettiği şekliyle yapıcılık vasfı bakımından 
da malî tarihimizde şimdiye kadar varılan en ileri merhaleyi teşkil etmektedir. 

77 - Gelir Bütçesi ; 

Hükümet teklifinde 1957 yılı için tahmin edilen Muvazenei Umumiyeye ait gelir yekûnu 
3 961 5Q7 859 liradır. , 

Encümenimizin gelir bütçesi üzerinde yaptığı değişiklikler şunlardır : 

(Tablo : 81) 
r • Encümence 

Hükümetin kabul 
F. M. Varidatın* nevi teklifi edilen Park 

11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
21 
24 

26 

12 
11 

12 
16 
15 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Binalardan alman Savunma Vergisi 
Hayvanlar Vergisi 
Hususi Otomobil Vergisi 
İthalde alman İstihsal Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Şeker istihlâk Vergisi 
Damga Resmi 

' Trafik resimleri 
Tekel İdaresi safi hasılatı 

Zam yekûnu 

965 000 000 
130 000 000 
12 000 000 
30 000 000 
7 000 000 

355 000 000 
135 000 000 
248 000 000 
150 000 000 

9 000 000 
252 852 859 

960 000 000 
132 000 000 
12 500 000 
30 500 000 
9 000 000 

370 000 000 
141 000 000 
250 000 000 
170 000 000 
10 000 000 

254 017 859 

— + 

•f 
i 
-t-
+ 
-i-
•f 
-f 
-f 
+ 

5 000 000 
2 000 000 

500 000 
500 000 

2 000 000 
15 000 000 
6 000 000 
2 000 000 

20 000 000 
1 000 000 
1 165 000 

45 165 000 



Encümenimizin kabul ettiği bu değişiklikler neticesinde 1957 yılı için tahmin edilmiş olan gelir 
yekûnu 4 006 672 859 liraya baliğ olmuş bulunnmaktadır. Bu miktar 1956 bütçesi gelir tahmini
ne nazaran % 20,5 nispetinde 681 698 707 lira fazladır, 

Aşağıdaki tablo 1950 yılından itibaren fiilen tahsil edilmiş olan varidat yekûnlarının mukaye
sesini ihtiva etmektedir, 

, 

_ 
Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

(Tablo: 82) 

Devlet vari
datı (1) 

1 300 032 997 
1 352 652 126 
1 651 820 719 
1 936 775 305 
2 184 548 625 
2 583 985 613 

1956 Tahmin 3 324 974 152 
1957 Tahmin 4 006 672 859 

Bir evvelki 
yıla nazaran 
artış nispe-

peti % 

_ 
4,0 

22,12 
17,25 
12,79 
18,28 
28,67 
20,05 

1950 yılına 
nazaran ar
tış nispeti % 

___ 
4,0 

27,0 
48,9 

68,03 
98,76 

155,76 
208,02 

6 S. Millî 
hâsılaya nis

peti % 

12,9 
11,0 
10,5 
11,5 
12,7 
12,5 

—-
— 

•*«"»*Jjr.»y-»V^ ır*WKW.,t *W> l » 

Görüldüğü üzere, bütçe gelirleri muntazaman artmıştır. 1957 tahmini, 1956 ya nazaran % 20,5 
1950 yılına nazaran ise % 208,2 nispetinde bir fazlalık göstermektedir. Dikkate şayan olan nokta 
bütçe gelirlerinin gayrisafi millî hâsılaya nispetlerinin hemen hemen sabit kalmasıdır. Bu, Devlet 
gelirlerindeki artışın millî gelirdeki artışları yakından takibettiğini, diğer bir ifade ile bu artışlann 
ekonomik gelişmeye tamamen muvazi cereyan eylediğini ispat eder. -

Vergi adaleti bakımından işaret edilmesi gerekli diğer bir nokta da bütçe gelirlerimizin seyri 
içinde vasıtalı ve vasıtasız vergiler nispetinde vukua gelen değişmedir. 1950 yılında vergiler yekû
nunun % 72 sini teşkil eden vasıtalı vergilerde bu nispet 1956 da % 65 e, 1957 de ise % 61 e düş
müş, vasıtasız vergilerin nispetleri ise mütenazıran yükselmiştir, 

Umumiyetle geçen yılların aynı olan Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının diğer maddeleri 
üzerinde esaslı bir değişiklik yapılmamış, ancak, bankaların çok genişliyen mevduat hacımlan 
muvacehesinde 150 milyon lira plâzman bonosu ihraç salâhiyeti 250 milyona çıkarılmıştır. 

Temenniler : 

Bütçe müzakereleri esnasında serdedilmiş olan temenniler aşağıda arz edilmiştir : 

Büyük Millet Meclisi : 

Yeni Meclis binası İnşaatı için gereken dövizin bir an evvel tahsisiyle inşaatın uzun müddet 
raehmel bırakılması yüzünden binanın harabiyetine meydan verilmemesi ve hizmete açılması, 

Millî sarayların Meclis bünyesinden çıkarılarak mesul bir Hükümet makamına bağlanması 
hususunda mevcudolan kanun teklifinin ilgili enoümenlerce bir an evvel tetkik ve karara bağla
narak kanunlaşması, 
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Divanı Muhasebat : 
Divanı Muhasebat Beis ve azaları seçim usulünün ıslâhı için Teşkilât Kanununda gerekli 

tadilâtın yapılması, 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü : 
Hariçte bulunan basın ataşeliklerinin ve bürolarının vazifelerine uygun mahallerde ve bina

larda çalışmalarının temini, 

•Millî Müdafaa Vekâleti : 
Harita Umum Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü arasında iş birliği tesisi

nin temini, bir türlü yapılamıyan Çanakkale şehitleri âbidesinin inşası işinin vekâletçe önemli 
bir vazife olarak ele alınması, 

Maarif Vekâleti : 
450 nci öğrencilere verilecek burslar faslına konulacak tahsisatın alâkalı vekâlet ve dairelerin 

bütçelerine aksetttirilmesi, 
i 

Umumi olarak : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilecek elemanların vâsıfları 

üzerinde dikkat ve ehemmiyetle durulması, 
Yevmiyeli memur kullanma usulünden vazgeçilmesi ve umumi muvazeneden iktisadi Devlet 

Teşekküllerine memur kaymasını önlemek için tedbir alınması. 
Muhtelif vekâlet ve dairelerde tesis edilmiş olan matbaaların birleştirilerek bir elden idaresi. 

1957 yılı Muvasenei Umumiye kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvelleriyle birlikte Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Rem 
Balıkesir 
/ / . tmre 

Afyon Karahisar 
M. Â. Ülgen 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

ReisvekiJi 
- Kırklareli 

Ş, Bakay 

Antalya 
Muhalifim 

M. Ete 

Balıkesir 
S. Yırcah 

imzada bulunanı ad: 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
M, //. Ünal 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Antalya 
K. Akmânlar 

Bursa 
/ / . Köymen 

Çorum 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
Ö. F. Kanac 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 

Aydın 
Z. Uray 

Çanakkale 
F . R. Zorlu 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
M. Karasan 

Erzurum 
S, Erker 
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' Eskişehir 
M. Başkurt 

İmzada bulunamadı 

(iünıüşane 
Z. Başağa 

İzmir 
B. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
Muhalifim 
A. Bilgin 

Malatya 
Muhalifim 
N. Yetkin 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

' Ordu 
R, Aksoy 

Seyhan 
8. Ban 

Sinob 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Sertoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Eskişehii'-
.1. Potuofjlu 

Gümüşane 
//. Tokdcmır 

Kast; 

Kocaeli 
0. Tüzm 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Ordu 
S. îşbakan 

Seyhan 
A, Topaloğlu 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

Tunceli 
B. Turgut Okaygün 

Yozgad 
D. Akbel 

G-aziaııteb 
E, Cenani 

içel 
/. Oürgerı 

ımonu 
Dura 

Konya 
31. Bağrıaçık 

Muğla 
V. Poyrazoğlu 

Niğde 
A. Nuri Kadıoğlu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Urfa 
Muhalifim 
F. Ergin 

Yozgad 
T. Alpay 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
.V. Â. Sav 

Kayseri ** 
/. Kirazoğlu 

Konya 
R. Birand 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
C. Kavurmaeıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
M. Daim Süalp 

Trabzon 
S. Fehmi Kalay cıoğlu 

Van 
K. Yörükoğlıı 

. İmzada bulunamadı 

. 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası 
MADDE 1. — Devlet bütçesine gi

ren dairelerin 1957 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı 
'(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 736 902 685) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 224 605 174) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1957 bütçe yılı masraf
larına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 961 507 859) lira" tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1957 bütçe yılı 
içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları 
için Birleşik Amerika'dan askerî yar
dım yoliyle veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedelleri
ni bir taraftan, bağlı (B) işaretli cet
velde 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 arasmda bu suretle tahsi
sat kaydedilen miktarları geçmemek 
üzere aktarmalar yapmaya; _ 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki karşılık paralar hesabın» 
da toplanan Türk liralarından Millî 
Müdafaa hizmetleri için Birleşik Ame
rika Hükümeti ile mutabık kalınarak 
yapılacak liberasyonlar mukabilinde 
hususi kanunu gereğince kaydolunan 
tahsisat miktarmca sözü geçen vekâlet 
bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriy
le bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler 
arasında aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasmda yazılı karşılık 
paralar hesabında toplanan Türk lira
larından umumi bütçeye dâhil daireler 
hizmetleri için aynı suretle yapılacak 
liberasyonlar miktarmca hususi kanuna 
tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mev-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası 
MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi

ren dairelerin 1957 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 733 077 184) lira ve yatırım mas
raf lan için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 273 595 675) 
lira talisi sat verilmiştir. 

MADDE 2. —- Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1957 bütçe yılı masrafla
rına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 006 072 859) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 



Hü. 

e ut veya yeniden açılacak fasıl ve mad
delerine kaydolunan tahsisatları Millî 
Müdafaa Vekâleti bütçesinin (A/l) ve 
(A/2) cetvellerinde mevcut veya yeni
den açılacak tertiblerine aktarmaya; 

tcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğin

ce yapılacak aktarmalar yekûnu (200) 
milyon lirayı geçemez. 

MADDE L — Yapılmış ve yapıla
cak bağıtlara istinaden 1957 bütçe yılı 
içinde kısa süreli avanslar almaya ve 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl 
süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatır
mak -istiyecekleri paralan alarak kar
şılığında Hazine bonoları vermeye Ma
liye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların ver-'. 
diği mezuniyetler dışında çıkarılacak 
Hazine bonoları (150) milyon lirayı ge
çemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleri ile uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmaya veya bu karşılıklar
la Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeye 
ve îcra Vekilleri Heyeti karariyle bu 
türlü ortaklıklara ilişknı katılma senet
lerim satmalmaya Maliye Vekili me
zundur. 

MADDE 5/— Dairelerin 30. VI . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileriyle ay
nı kanunun geçici 4 ncü maddesinin sö
zü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine 
ait Kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde ^yazılı 
hizmetli kadrolarında istihdam edil
mekte olanlardan ücretleri geçen yıla 
nazaran yükselmiş olanların yeniden 
bir tâ3dn muamelesine lüzum kalmak
sızın yükseltilmiş kadro ücretleri ve-

B. E, 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapıla
cak bağıtlara istinaden 1957 bütçe yılı 
içinde kısa süreli avanslar almaya ve 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl sü
reli Hazine bonaları çıkarmaya ve ban
ka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak 
istiyecekleri paraları alarak karşılığın
da Hazine bonoları vermeye Maliye Ve
kili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların ver
diği mezuniyetler dışında çıkarılacak 
Hazine bonoları (250) ıınlyon lirayı ge
çemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleri ile uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmaya veya bu karşılıklar
la Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılııia paylarını ödemeye ve 
tcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü 
ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini 
satmalmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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rilmek suretiyle istihdamlarına devam 
olunabilir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cet
veldeki hizmetli kadrolarında vâki üc
ret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yı
lma nazaran almakta oldukları ücret
leri azalmış olanlara aradaki farkın 
ödenmesine 1957 bütçe yılında da de
vam olunur. 

Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak 
bütçeli daireler hakkında da tatbik olu-, 
nur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. "Bu kad
rolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet-Meclisine sunulur. Bunlarm 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927'tarih ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümleri gösteren (C) 
cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış, vatani hiz
met maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (Gr) cetveli; 

<j) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 
ncı (İhtiyat tahsisatı) faslından aktar
ma yapılabilecek fasılları gösteren (F) 
cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 7. — Devlet varidatının, 

hususi hükümlerine göre tarh ve tahsi
line 1957 bütçe yılında da devanı olu
nur. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tara
rından idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki 6 . V I I . 1931 tarihli ve 1838 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 11. V I . 1932 tarihli ve 2005 sayı
lı Kânunun 2 nci maddesi gereğince öğ-

B. £. 

MADDE 6. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil:« 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. 
mistir. 

—/ Ayniyle kabul, edil-

\ 
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rencilerden 1957 yılı içerisinde alına
cak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 11. V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanunıma bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — 6245 sayılı Harcırah 
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 11. — 30. V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çe
şitli kuruluş kanunlarındaki kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz; 

MADDE 12. — 7. V I . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa mükelle
fiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gere
ğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yo-
liyle alınacak hayvanların 1957 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 fasıllarından 
yapılacak harcamalara ait formül, bağ
lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl borçları 
fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 
1956 yılı bütçesinin aidolduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar, ilgili ol
dukları hizmet fasıllarından bu fasılla
ra Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup 
da'Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre- zaman aşımma 
uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar 1957 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 

B. E. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle ka*bul edil
miştir^ 

MADDE 11. —• Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edil
miştir. 



Hü. 

neı kısmı fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıl
larına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 15. — 2 . V I . 1929 tarihli 
ye 1513 sajalı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne ka
dar alacaklılarına verilemiyen tahville
rin karşılıkları 1957 bütçe yılında para 
ile ödenir. 

MADDE 16. — Mülhak bütçeli ida
relerle umumi bütçe dışmdaki daire ve 
müesseselerin, umumi bütçeye dâhil da
irelerce idare olunan her derecedeki ya
tılı okullarla ecnebMnemleketlerde ken
di hesaplarına okutacakları öğrenciler 
için bütçelerine konulmuş olan tahsi
satlardan gerekli miktarları, bağlı (B) 
işaretli cetvele varidat ve bu öğrenci
lerin her türlü masrafları ile tahsisatı
na harcanmak üzere, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak fasıl ve maddelere tahsisat kay
detmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 17 — 1957 bütçe yılı için
de Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi 
memleketlerden getirtilecek İthalât 
Umumi Tarifesinin (27. 10) numarası
na giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım re
simleri ve Hazineye, mülhak bütçeli 
idarelere, hususi idare ve belediyelere -
ait her türlü vergi, resim, hare ve zam
lardan ve ardiye ücretlerinden ve dâ
hilde Belediye İstihlâk Resminden mu
aftır. 

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 
1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tas
dik olunan anlaşma ile temin edilen 
(10) milyon isterlinlik krediden öden
mek üzere umumi bütçeye dâhil daire
lerce yapılan malzeme siparişine müta-
allik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti 
kabul edilen Taahhüt Vergileri tutarı
nı, bir taraftan bağlı (B) işaretli cet-

B. E. 

MADDE 15. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 17. —• 1957 bütçe yılı için
de Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi 
memleketlerden getirilecek İthalât 
Umumi Tarifesinin (27.10) numarasına 
giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım 
resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli 
idarelere, hususi idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, Hazine hissesi, re
sim, hare ve zamlardan ve ardiye ücret
lerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk 
Resminden muaftır. 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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velde açılacak hususi fasla varidat, di
ğer taraftan bu daireler bütçelerinde 
malzeme bedellerinin masraf kaydı için 
açılan hususi fasıllara tahsisat kaydet
meye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun 
çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ame
rika'dan ve gerek diğer memleketler 
ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış 
ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâ
zı hizmetler veya taahhütler karşılığı 
olarak muayyen maksatlara tahsis edil
mek üzere 1957 malî yılı içinde temin 
edilecek yardımların Türk lirası karşı-
îıklariyle, malzeme ve hizmet bedelleri
ni bir taraftan bütçeye varidat, diğer 
taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 20. — a) 31, V H I . 1956 
tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 neü maddesi, 

b) Turizm endüstrisini teşvik hak
kındaki 13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sa
yılı Kanunun 30 ncu maddesinin teş
kil olunan fona her yıl yapılacak tedi
yeye ait hükmü, 

c) Ziraat Bankası Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 20. V . 
1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, 1957 
bütçe yılında tatbik olunmaz. 

MADDE 21. - Bu kanun hükümle
ri 1 Mart 1957 tarihinden itibaren mer'-
idir. 

B. E. 

MADDE 19. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — a) 31. VI I I . 1956 
tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesinin her yıl Ziraat 
Vekâleti bütçesine konulacak tahsisat 
miktarına ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 20. V . 
1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, 

c) Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki 5652 sayılı Kanımda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 31. X I I . 
1956 tarihli ve 6854 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrası hükmü, 

1957 bütçe yılında bu kanuna bağlı 
A/2 işaretli cetvelde ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik 
olunur. 

d) Turizm endüstrisini teşvik hak
kındaki 13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sa
yılı Kanunun 30 ncu maddesinin teşkil 
olunan fona her yıl yapılacak tediyeye 
ait hükmü 1957 bütçe yılında tatbik 
olunmaz. 

MADDE 21. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

'1 
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MADDE 22. — Bu kanun hükümle
rini icraya Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlat Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardama 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
A. Aker N. Körez 

Güm. ve înb. Vekili Ziraat Vekili 
ff. Hüsman E. Budakoğlu 

Müıfakalât Vekili Çalışma Vekili 
A. Demirer M. Tarhan 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 22. — Ayniyle kabul edil
miştir. 



A 1 - Cetveli 
* 

-

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekalet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçlan 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

YEKÛN 

Hükümetçe 
teklif olunan 

Lira ' 

23 905 315 
1 724 626 
4 656 057 
5 061 422 
1 756 182 

14 782 506 
4 247 103 
6 119 029 

22 255 005 
32 510 134 
16 059 091 

105 731 875 
886 166 500 
39 384 623 
81 990 204 

101 699 554 
26 047 941 
1 184 050 

277 819 803 
321 527 052 
436 793 866 

9 716 747 
8 775 484 

173 241 414 
21 181 927 
95 614 177 
3 885 134 
3 964 894 
9 200 970 

2736902685 

Bütçe Encüme
nince kabul 

edilen 
Lira 

23 361 363 
1 685 482 
4 654 857 
5 056 422 
1 766 182 

14 782 506 
4 247 103 
6 119 029 

23 232 635 
32 510 134 
16 059 091 

105 942 375 
874 478 500 
39 384 623 
82 306 204 

102 447 285 
26 247 941 
1 226 690 

274 198 790 
321 527 052 
439 625 373 

10 047 956 
8 899 974 

173 419 914 
21 219 427 

101 565 978 
3 885 134 
3 978 194 
9 200 970 

2733077184 



A 2 - Cetveli 

D a i r e l e r 

Bütçe Encüme-
Hükümetçe nince kabul 
teklif olunan edilen 

Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi • 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
istatistik Umum Müdüritiğü 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdüritiğü 
Diyanet işleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve iskân işleri 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 Borçları 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
işletmeler Vekâleti 

3 161 000 
45 000 
25 000 
89 000 

— 

5 650 350 
120 000 
197 002 

— 

2 470 000 
3 137 741 
1 981 500 

48 833 500 
812 000 

4 945 001 
1 624 000 

500 000 
— 

862 442 452 
— 

51 620 386 
182 231 006 

611 250 
15 041 596 
1 759 500 

36 559 890 
247 000 
500 000 

1 000 

1 661 000 
45 000 
25 000 
39 000 

— 

5 800 350 
120 000 
307 001 

— 

20 000 
2 987 741 

31 500* 
60 521 500 

— 

1 445 001 
6 524 000 

* 1 000 000 
— 

853 171 953 
—ci 

67 545 386 
232 686 007 

811 250 
3 041 596 

359 500 
35 269 890 

182 000 
— 

1000 

YEKÛN 1224605174 1273595675 
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10 - Büyük Millet Meclisi 



Rapor 
20 . XII . 1956 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1957 malî yılı bütçesini tetkik ettik, 
Riyaset Divanınca hazırlanan 1957 bütçesi (yatırımlar dâhil) geçen seneye nazaran bâzı 

fasıl ve maddelerde 916 595 lira fazlalık ve 248 820 lira noksanlık arz etmekte ve netice itiba
riyle 1957 yılı bütçesi geçen seneye nazaran 667 775 lira fazlasiyle 27 063 170 liraya baliğ ol
maktadır. 

Bu fazlalığın, 

405 681 lirası maaş ve ücretlere 
78 503 lirası yönetim masraflarına 

286 591 lirası daire hizmetlerine ve yardımlara ait bulunmaktadır. 
Ve yatırımlardan da 103 000 lira noksan bulunmaktadır. 

Maaş ücret ve yönetim masraf lariyle daire hizmetlerindeki fazlalığın şümulüne girişmeden 
evvel bir noktayı yüksek encümenin dikkat nazarına arz etmek isteriz. 

Riyaset Divanı 13 . VII . 1956 tarihinde aldığı bir kararda, yeni Meclis Binası inşaatı ikmal 
edilmek üzere bulunduğu cihetle mezkûr binanın her türlü emsiyet tedbirlerinin alınması ve 
muhafazası için bir bölük askerin iaşe ibate ve sair hususlarının 1957 bütçe yılma kadar Millî 
Müdafaa Vekâletince temin edilmesi şartiyle Meclis Riyaseti emrine verilmesi için mezkûr Vekâ
letle temasa geçilmesine, «Muhafaza kıtası ve polis kışlası olarak» inşa edilmiş ve halen Amerika 
Askerî Yardım Heyetine muvakkaten tahsis edilmiş bulunan binanın tahliyesine kadar mez
kûr bina bahçesinin münasip bir yerinde bu bölüğün ikameti için gereken barakaların Millî 
Müdafaa Vekâleti tarafından inşasına müsaade edilmesi kararlaştırılmış olduğundan bölüğün 
kadrosu olan 

7 Subay ve astsubay 
26 Erbaş ve onbaşı 

129 Erin 
ücret ve masraflarının tutarı olan 164 679 lirayı bütçeye ilâve etmiştir; 

İnşaat henüz mütaahhitlerden teslim alınmamış olduğu gibi bu şekilde emniyet tedbirini 
icabettirecek bir durum da meveudolmadığmdan bu tahsisatın fasıl ve maddelerinden düşülme
sini arz ederiz. 

202 ücretler kısmında 11 nci Meclis hizmetlileri maddesine ait (D) cetvelinde .-

A) 300 lirsftık bir daktilo kadrosu lâğvedilerek yerine 350 lira ücretli aynı şahsın aynı işte 
memur olarak istihdamı muvafık görülmediği, 

B) Şoför kadrolarının vekâletlere mütenazır olar|k aşağıda gösterildiği şekilde tadili. 

Tadil edilen 1957 kadrosu • 1956 kadrosu 

1 400 1 475 
1 350 2 350 
1 300 

300 2 Şoför 
250 1 



Matbaaya ait (D) cetvelindeki geçen seneki ücretler Başvekalet Matbaasmdaki ücretlere gö
re uygun olduğu gibi 1955 senesinde de zam yapılmış olduğundan bu sene ücretlere zam yapıl
maması ve kadroya ilâve edilen üç ciltçi yardımcısının ilâvesine lüzum olmadığı, 

Geçen sene Yüksek Meclisçe (26) aded ikinci sınıf hademe kadrosu birinci sınıf hademe kad
rosu olan 225 liraya çıkarılmış ancak adedi (23) ü bulan birinci sınıf hademe kadrolarına bir 
zam yapılmamıştır. Muadeleti temin için birinci sınıf (23) aded hademe kadrosunun bir üstün 
dereceye iblâğı ve bu kadro kabul edildiği takdirde başhademe yardımcısı kadrolarının da tez
yidine zaruret hâsıl olacağı, 

202 nci faslın 12 nci maddesine ait saraylar hizmetlilerine ait (D) cetveline yapılan ilâve ve 
zamlar Millî Saraylar hakkında verilecek karardan sonra teemmül edilmek üzere 1956 kadrosu
nun muhafazası uygun görülmektedir. 

203 ncü geçici hizmetliler faslının 11, 12 ve 13 ııcü maddelerindeki Meclis bahçesi, Millî Sa
raylar ve yeni Meclis binası hizmetliler ücretleri nden"istihdam edilenlerin yekdiğerine karıştırıl
mak suretiyle sarfiyat yapıldığı ve hizmetlilerin yerlerinde kullanılmadığı görülmüştür. Mevzu 
tahsisatlara göre hizmetlilerin tâyini ve yerli yerlerinde kullanılması zaruridir. 

203 ncü faslın 12 nci maddesine Millî Saraylarda yapılacak tamirlere ait ücretli işçiler için 
70 000 lira ilâve edilmiştir. Tamirat için yapılan masrafların alâkalı tertipten yapılması ve ücret
liler kadrosunun tezyidedilmemesi münasibolaca ğmdan buradan mezkûr ilâvenin tenzili, bu fas
lın 13 ncü maddesindeki yeni Meclis binası geçici hizmetlilerine ait tahsisat inşaat ve tesisatın ik
maline göre tertiplenmiş bulunmaktadır. Bu tertibe göre tasarruflu hareket edilmesi temenniye 
şayan görülmektedir. 

211 nci faslın 20 nci maddesine 5 000 lirası normal ve 75 000 lirası eski harflerin yeni harflerle ba
sılması için mesai saati haricindeki çalışmalara karşılık (60 bin lirası matbaa 15 bin lirası zabıt mü
dürlüğü memurlarına) konulmuş bulunmaktadır. 

Esbabı mucibesine nazaran beheri 400 sayfalı on ciltlik Zabıt Ceridesinin biner aded olarak yeni 
harflere tebdili için bu paranın konulduğu anlaşılmıştır. Meclisin tatilinde bu işin yapılabileceği ve 
bu gibi fazla mesaileri karşılamak üzere her sene normal tahsisat konulmakta olduğundan mezkûr 
yetmiş beş bin liranın tenzili muvaffıktır. 

302 nci faslın millî saraylar büro masraflarına ait 30 ncu maddesindeki demirbaş tahsisatı geçen 
sene yangın, söndürme aletlerinin mubayaası için elli bin lira olarak konulmuştu. Bu aletlerin mu
bayaa edilmediği ve tahsisatın ancak on beş lirasının sarf edildiği görülmüştür. 1957 yılı bütçesine ko* 
nulan otuz bin liranın yangın söndürme aletleri ve hortum mubayaasına tahsis edilmesi muvafık ola
caktır. . ~ 

Yine 302 nci faslın 50 nci aydınlatma faslına ilâve edilen yedi bin liranın tenzili ile geçen se
neki tahsisatın aynen kabulü, 

304 ncü faslın 21 nci maddesindeki Meclis telefon masraflarının yetişmiyeceği anlaşıldığından bu 
maddeye otuz bin lira ilâvesi, 

306 nci fasılda Meclis hademelerine mutad giyeceklerden başka resmî üniforma verileceği ve tahsi
satın bu sebeple de tezyidedildiği esbabı mucibede bildirilmektedir. 

307 nci faslın 21 nci maddesine geçen sene Millî Saraylar tamiratını tetkik için yeni Meclis binası
nın gerektirdiği masraflanndan" düşülerek ilâve edilen on bin lira hakiki sarfiyata nazaran fazla 
olduğundan beş bin lira tenzil edilerek bu maddenin 20 bin lira olarak kabulü, 

Bu faslın 90 nci maddesine 5408 sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
azalarına İstanbul harcırahları için bu sene otuz bin liralık bir tahsisatın yeniden teklif edildiği gö
rülmüştür. . 



453 ncü Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflarda geçen seneye nazaran 150 000 li
ra fazla vardır. 1956 malî yılı için konulan tahsisatın da kâfi gelmemesi hasebiyle bir münakale 
lâyihası Bütçe Encümenine gelmiş ise de henüz bir karara bağlanmamıştır. Bu masrafların mahi
yeti muhterem komisyon âzalarının malûmu bulunmaktadır. 

Bu tahsisatlara ait (R) formülü mucibince Divanı Riyasetçe takip ve Yüksek Meclise arz edile
cek olan raporlar henüz Umumi Heyete intikal ettirilmemiştir. 

701 onarımların 10 ncu maddesinde Meclis binası kısmına ilâve edilen kırk bin lira içtima salo
nunun hoporlör tesisatının ıslahı için konulmuştur. Millî Saraylar onarımı için konulan 792 000 lira
nın 410 000 lirası Dolmabahçe Sarayının Muayede Salonunda yapılmakta olan tamiratın devamiyle 
ahşap çatının ıslahı ve mütebakisi de diğer saraylarda yapılması zaruri görülen tamirat için konul
muştur. Bir plân dâhilinde bu tamirler yapılmaktadır. 

Yalnız 1956 yılında Millî' Sarayların tamiri için kullanılan tahsisattan 300 000 lirası Dolmabahçe 
Muayede Salonunun tamirine, 68 000 lirasının elektrik muhavvile merkezinin inşaatına, 182 052 lira
sının da Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarının elektrik tesisatlanna sarf edildiği görülmüştür ki, 
elektrik tesisatı için ayrıca tahsisat tertibi mevcudolduğu halde inşaat tertibinden bu sarfiyatların 
yapılmış olması tetkika şayan görülmektedir. 

751 nci faslın 11 nci maddesine geçen sene mubayaasına imkân bulunmıyan matbaa makineleri
nin satınalınmasını temin için tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Aynı faslın 12 nci maddesindeki saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri ter
tibine, 

30 000 lira Dolmabahçe Sarayının bahçesinde yapılan tesisatın ikmali için; 

170 000 lira Küçüksu Kasrının elektrik tesisatı 

50 000 lira Yalova ve Florya köşklerinin elektrik tesisleri için tahsisat konulduğu görülmüştür. 

752 nci fasla 6589 sayılı Kanun mucibince Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının tezyin ve tef
rişi için 1957 yılma ait 2 milyon lira konulmuştur. 1955 yılında bütçeye konulmuş olan 250 000 lira
dan 99 000 lirası ressamlara olmak üzere 169 500,20 lira sarf edilmiştir. 1956 yılı için 

1 145 500 lirasının tefriş işlerine - % ?, • -, *, , ' •. •, •* \: * •'":" * \" T * 

854 500 lirası da tezyin işlerine 

sarf edilmek üzere bütçeye iki milyon lira tahsisat konulmuş ise de, bundan ücret; yolluk, sergi 

ve sair masraflar için 47 810,15 lira sarf edilmiş, 

16 . VII , 1956 tarihinden itibaren kurulmuş olan komisyonların ve ihtisas heyetlerinin Divanı 
Riyasetçe lâğvedildiği ve yeni komisyonun da henük vazifeye başlamadığı anlaşılmış ve bu yüz
den 1956 yılında tahsisatın sarf edilmediği ve işin haliyle kaldığı görülmüştür. 

Bu münasebetle geçen sene de arz edildiği üzere şimdiye kadar 51 milyon lira sarf edilen Meclis 
binasının ikmali inşaatı için birbuçuk milyon Türk liralık dövizin temin edilememesi ve mefruşatın 
da yapılmasına başlanmaması yüzünden binanın inşaatı gün geçtikçe uzamakta ve dolayısiyle içeri 
sindeki on beş milyon liralık tesisler ve diğer aksam bozulmak istidadını göstermektedir. 

Bunun için önümüzdeki sene bu işin esaslı bir plâna bağlanarak kapı ve pencerelerden noksan 
olanlarının derhal ikmali ve mütebaki işlerin de bir an evvel bitirilmesine çalışılmasını temenniye 
şayan bulmaktayız. 

Meclis inşaatının Nafıa Vekâletine devrindeki.mucip sebepler de göz önüne alınarak tefriş ve tez
yin işlerinin de mezkûr vekâlete devri için nıer'i kanunun tadilini uygun bulmaktayız. 



— 7 — 
Millî sarayların idare şekline gelince: 

1951 senesinden itibaren bu mevzu üzerinde durulmuş ve Bütçe Encümeni her sene raporunda 
millî sarayların mesul bir makama devrini temenni etmiştir. 

12 . XI . 1952 tarihinde Hükümet bir kanun lâyihası teklif etmiş ise de bu lâyiha 1954 yılma ka
dar Maliye Encümeninde bir karara bağlanmadığından hükümsüz kalmış ve 6 . II . 1956 tarihinde 
Samsun Mebusu Tevfik îleri tarafından millî saraylar ve müzelerin bir umum müdürlük halinde 
Başvekâlete bağlı olarak idaresi hakkında yapılan teklif ise Maarif, Maliye ve Bütçe encümenlerine 
havale edilmiş ve halen Maarif Encümeninde bir karara bağlanmadığından diğer encümenlere de 
gönderilmemiştir. 

Çok mühim olan bu mevzuun lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınarak artık millî saraylar işinin 
bir karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

(B) cetvellerine gelince: " ' * w 

211 nci faslın 20 nci maddesi hakkındaki teklifime Yüksek Komisyonca kabul buyurulduğu tak
dirde bu maddeye ait (R) cetveli 1956 Bütçe Kanununa bağlı formülün aynı olacaktır. 

1957 bütçe lâyihasında, kaldırılmış olan 302 nci faslın 20 nci döşeme maddesine ait (R) cetveli 
aynen yazıldıktan sonra «ancak bu mefruşatın kullanılması için zaruri olan malzeme ve teferruatı 
bu tertipten ödenir» cümlesi ilâve edilecektir. 

1956 bütçesindeki 751 nci faslın 12 nci maddesine ait (R) formülünün kaldırıldığı görülmüştür. 
Bu formülün 1957 bütçe lâyihasına da aynen konulmasını uygun görmekteyiz. 

Keyfiyeti Yüksele Komisyonun takdirine arz ederiz. 

Çorum Mebusu Eskişehir Mebusu 
Yafaıp Gürsel Abidin Potuojflu 

/ 



8 *_ Büyük Millet Meclisi 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 
11 Riyaset tahsisatı 18 000 18 000 18 000 
12 Âza tahsisatı 12 960 000 12 960 000 12 960 000 
20 Kiyaset Öivanı tazminatı 29 070 29 070 29 070 

Fasıl yekûnu 13 007 070 . 13 007 070 13 007 070 

102 Murakıp ücreti 2 030 2 030 2 030 
103 Âzanm harcırahları 5 184 000 5 184 000 5 184 000 

Birinci kısım yekûnu 18 193 100 18 193 100 18 193 100 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 

202 

11 
12 

13 

21 
22 

ir 
12 

Maaşlar 
Meclis memurları maaşı 
Millî saraylar memurları ma
aşı 
Meclis Muhafız Bölüğü ma
aşı 
Meclis memurları açlk maaşı 
Millî saraylar memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Millî saraylar hizmetlileri üc
reti 

1 008 432 

74 871 

99 665 
1 

' 1 

1 182 970 

857 650 

427 125 

1 014 475 

78 625 

136 145 
1 425 

1 

1 230 671 

968 150 

507 875 

1 014 475 

78 625 

100 135 
1 425 

1 

1 194 661 

918 000 

427 125 

Fasıl yekûnu 1 284 775 1 476 025 1 345 125 



Büyük Millet Meclisi — 9 — 

P. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Meclis bahçesi geçici hizmetli

leri ücreti 
12 Millî saraylar geçici hizmetli

leri ücreti 
13 Yeni Meclis binası geçici hiz

metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

II"- Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Meclis memurları çocuk zam

mı 
12 Millî saraylar memurları ço

cuk zammı 
13 Meclis Muhafız Bölüğü çocuk 

zammı 
21 Meclis memurları doğum yar

dımı 
22 Millî saraylar memurları do

ğum yardımı 
23 Meclis Muhafız Bölüğü doğum 

j^ardımı 
31 Meclis memurları ölüm yar

dımı 
32 Mülî saraylar memurları ölüm 

yardımı 
33 Meclis Muhafız Bölüğü Ölüm 

yardımı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) flkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

1956 1957 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı mnca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

18 000 20 000 20 000 
30 000 100 000 30 000 
200 925 201 875 201 875 
248 925 321 875 251 875 

28 000 

1 080 

2 160 

2 600 

1 000 

1 ÖOO 

3 000 

1 000 

1 000 

40 840 

28 000 

1 400 

2 760 

2 600 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 ; 

41760 

28 000 

1 400 

2 160 

2 600 

1 000 

1 000 
• 

3 000 

1 000 

1 000 

41 160 

1 1 1 

182 800 195 660 189 280 
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1957 yılı için 

Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

O 

Büyük Millet! 

Tahsisatın nevi 

5027 sayılı Kanun gereğince 
Umumi Kâtibe verilecek tem
sil tahsisatı 

Meoliai 

1956 
yılı 

talısisatı 
Lira 

3 000 3 000 
211 Fazla çalışma haklan 

10 5509 sayılı Kanun gereğince 
Meclis memur ve hizmetlileri
ne verilecek fazla çalışma hak
ları 194 400 194 400 149 425 

0 Matbaa memur ve hizmetlile
rine verilecek fazla çalışma 
haklan 15 000 95 000 0 

21 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 0 0 20 000 

0 Eski harflerle yazılı zabıtların 
yeni harflere tebdili ve tabı 
işlerinde mesai saatleri hari
cinde çalıştırılacaklara verile-

*% cek ücretler. 0 0 0 

Fasıl yekûnu 209 400 289 400 169 425 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 11 100 11 100 11 100 

213 ' 6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 6 000 6 000 6 000 

214 6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet mensuplarına verile
cek fazla mesai ücreti 33 300 33 300 33 800 

219 6885 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 0 0 53 000 

İkinci kısım yekûnu 3 203 111 3 608 792 3 294 927 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Büro masrafları 
11 Meclis kırtasiyesi 25 000 25 000 25 000 
12 Meclis Muhaliz Bölüğü kırta

siyesi 150 300 300 
20 Meclis döşemesi „ ^ 25 000 25 000 25 000 



Büyük Mület Mecl&i — U — 

M. Tahsisatın nev'i 

31 Meclis demirbaşı 
32 Meclis Muhafız Bölüğü demir

başı 
41 Meclis öteberi masrafları 
42 Meclis Muhafız Bölüğü ötebe

ri masrafları 
43 Meclis şelür suyu masrafları 
51 Meclis aydınlatma re havalan

dırma masrafları 
52 Meclis Muhafız Bölüğü aydın

latma masrafları 
61 Meclis ısıtma ve yakacak mas

rafları 
62 Meclis Muhafız Bölüğü ısıtma 

ve yakacak masrafları 
90 Cenaze töreni masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî saraylar büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
41 öteberi masrafları 
43 Şehir suyu masrafları 
50 Aydınlatma masrafları 
60 Isıtma ve yakacak masrafları 
80 Hizmetlilerin yiyecek masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Meclis posta ve telgraf ücret
leri 

12 Millî Saraylar posta ve telgraf 
ücretleri 

13 Meclis Muhafız Bölüğü posta 
ve telgraf ücretleri 

21 Meclis telefon masrafları 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 
25 000 

* 5 000 
40 000 

2 500 
20 000 

30 000 

1 800 
1 30 000 

1 000 
4 000 

209 450 

1957 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen 

Lira 
25 000 

10 000 
40 000 

8 000 
20 000 

30 000 

3 600 

40 000 

6 000 
4 000 

236 900 

için 
Encümence 
kabnl edilen 

Lira 
25 000 

5 000 
40 000 

5 500 
20 000 

30 000 

1 800 

40 000 

1 250 
4000 

222 850 

1 500 
100 000 
50 000 
15 000 
10 000 
13 000 
9 000 

63 035 

261 585 

1 500 
100 000 
30 000 
15 000 
20 000 
20 000 
12 500 

67 703 

266 703 

1 500 
100 000 
30 000 
15 000 
20 000 
20 000 
12 500 

61 853 

260 853 

300 300 0 

6 550 6 550 6 550 

130 130 130 

195 300 195 
70 000 70 000 70 000 



1 2 - Büyük Millet Meclisi 

M. Tahsisatın nev'i 

22 Millî Saraylar telefon masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
11 Meclis hizmetlileriyle emniyet 

memurlarına verilecek giyecek 
masrafları 

12 Millî Saraylar hizmetlileri gi
yecek masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
11 Meclis memurları daimî vazi

fe harcırahı 
12 Millî Saraylar memurları dai

mî vazife harcırahı 
13 Meclis Muhafız Bölüğü daimî 

vazife harcırahı 
21 Meclis memurlan muvakkat 

vazife harcırahı 
22 Mîllî Saraylar memurları mu

vakkat vazife harcırahı 
23 Meclis Muhafız Bölüğü mu

vakkat vazife harcırahı 
90 5408 sayılı Kanun gereğince 

Meclis Hesaplarını Tetkiki En
cümeni azasına verilecek har
cırahlar 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Meclis memurları 
12 Millî saraylar memurlan 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

23 400 23 400 23 400 
100 275 100 380 100 275 

104 045 116 141 116 141 
52 375 54 060 48 040 
156 420 170 201 164 181 

3 000 
1 000 
2 500 
25 000 
5 000 
2 000 

3 000 
1 000 
2 500 
25 000 
5 000 
2 000 

3 000 
1 000 
2 500 
10 000 
3 000 
2 000 

1 30 000 12 000 
38 501 68 500 33 500 

10 000 12 000 12 000 
2 500 .2"500 2 500 
12 500 14 500 14 500 



Büyük Millet Meclisi — 13 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mnea istenen kabul edilen 

Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
11 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 2 000 2 000 2 000 
12 Riyaset otomobili onarma mas

rafları 
41 Başka taşıt masrafları 
42 Meclis Muhafız Bölüğü taşıt 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa işletme masrafları 97 000 97 000 97 000 
402 Bahçe masrafları 

3 000 
10 000 

5 000 

20 000 

798 981 

3 000 
10 000 

5 000 

20 000 

877 484 

3 000 
10 000 

5 000 

20 000 

816 159 

403 

404 

11 
12 

10 
30 

10 
20 
30 
40 

Meclis bahçesi masrafları 
Millî saraylar bahçesi masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Riyaset temsil masrafları ve 
Riyaset konutu 
Temsil masrafları 
Konut masrafları 

Fasıl yekûnu 

Meclis Muhafız Bölüğü mas
rafları 
Taymat 
Giyecekler 
Erlerin nakliye ücreti 
Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 

6 000 

4 000 

10 000 

10 000 
8 000 

18 000 

179 163 
28 912 
3 000 
1 500 

6 000 

4 000 

10 000 

10 000 
12 000 

22 000 

292 481 
44 505 

3 000 
2 000 

6 000 

4 000 

10 000 

10 000 
12 000 

22 000 

206 343 
18 526 
3 000 
1 500 

Fasü yekûnvı 212 575 341 986 229 369 
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F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

> Fasıl yekûnu 

1956 
yıh 

taiısisatı 
Lira 

12 000 
10 000 

22 000 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

12 000 
10 000 

22 000 

12 000 
10 000 

22 000 

463 Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetleri, ahdî 
münasebetler 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin harcırahları 150 000 200 000, 200 000 

22 Balkan îstişari Meclisine işti
rak edeceklerin harcırahları 1 1 1 

23 NATO Memleketleri Parlâ
mentoları Birliği asamble ve 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin harcırahları 50 000 50 000 50 000 

. Fasıl yekûnu 200 001 250 001 250 001 

463/A İştirakler 
11 Parlâmentolararası Birliği 

Türk Grupunun Birliğe işti
rak hissesi - 4 000 4 000 4 000 

21 Parlâmentolararası Birliği 
Türk Grupunun Birlik konfe
rans ve komisyonlarına iştirak 
edeceklerin harcırahları ~ 60 000 110 000 110 000 

12" Avrupa Parlâmentolar Birliği 
Türk Grupunun Birliğe iştirak 
hissesi 1 1 1 

22 Avrupa Parlâmentolar Birliği 
Türk Grupunun Birlik ve kon
ferans ve komisyonlarına işti
rak edeceklerin harcırahları 7 500 7 500 7 500 

13 Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun Birli
ğe iştirak hissesi 3 850 3 850 3 850 

23 Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun Birlik 
konferans ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin harsırah-
ları 7 500 7 500 7 500 



Büyük Millet Meclisi - M 

F. M. Tahsisatın nev'i 

14 Parlâmentolar Birliği NATO 
Türk Grupunun Birliğe işti
rak hissesi 

fasıl yekûnu 

1956 1967 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 

82 851 

2 000 

134 851 

2 000 

134 851 

453/B Kongre, konferans, tören ve 
ziyafetler 

21 Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin davet edildiği milletlera
rası kongre, konferans ve bun
ların komisyonlarına iştirak 
edeceklerin harcırahları 

22 Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin diğer memleketlere yapa
cağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların .ha r-
cırahları 

453/C 

453/D 

453/E 

454 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerinin ge
rektirdiği büro masrafları 
Türkiye'de toplanacak olan 
Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansının gerek
tirdiği her çeşit masraflar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin davetlisi olarak memleke
timize gelecek ecnebi misafir
lerin her çeşit ağırlama mas
rafları 

* 
Sigorta masrafları 

11 Meclis 
12 Millî saraylar 

Fasıl yekûnu 

100 000 

Fasıl yekûnu 100 001 

8 498 

30 000 

100 000 

1 165 
8 000 
9 165 

150 000 
150 001 

150 000 
150 001 

.•»*»»*• (/»»;*#« 

8 498 

30 000 

8 498 

30 000 

100 000 

1 165 
8 000 
9 165 

50 000 

1 165 
8 000 
9 165 

456 Düşünülmiyen masraflar 2 000 2 000 2 000 
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F. M. 

465 

477 

Büyük Millet Meclisi 

Tahsisatın nev'i 

Meclis tahkikatı umum mas
rafları 
Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 

Dördüncü kısım yekûnu 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümenee 
ııınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 15 000 15 000 

16 610 14 790 14 790 

923 701 1 207 292 1 044 675 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1952 - 1955 yılları borçları 
20 1928 - 1951 » » • 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

500 500 500 

1 
1 

2 

502 

1 
1 

2 

502 

1 
1 

2 

502 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

12 000 
12 000 

15 000 
15 000 

12 000 
12 000 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

18 193 100 
3 203 111 

798 981 
923 701 

5Ö2 
12 000 

23 131 395 

18 193 100 
3 608 792 

877 484 
1 207 292 

502 
15 000 

23 902 170 

18 193 100 
3 294 927 

816 159 
1 044 675 

502 
12 000 

23 361 363 



Büyük Millet Meclisi — 17 — 

F. M. 

701 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Meclis binası 
Milli saraylar 
Meclis Muhafız Bölüğü binası 

Fasıl yekûnu 

1966 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

25 000 
715 000 

2-000 

742 000 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira 

65 000 
792 000 

4 000 

861 000 

Lira 

65 000 
792 000 

4 000 

861 000 

751 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalınacak makine, alet ve 
gereçler 

11 Matbaaya alınacak makineler 
bedeli 

12 Saraylarda yeniden tesis olu
nacak elektrik ve telefon tesis
leri masraf lan 

0 Bir acled motosiklet bedeli 

45 000 

470 000 
7 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 522 000 300 000 

50 000 

250 000 250 000 
0 0 

300 000 

752 T. B. M. Meclisi yeni binasının 
tezyin ve tefriş işleri 2000000 2000000 500000 

Yatırımlar yekûnu 3 264 000 3 161000 1660 000 





11 - Riyaseti Cumhur 



Rapor 
20, XII. 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1957 malî yılı bütçesi ile bu bütçeye ait gerekçeyi tetkik ettik. 

1957 malî yılı bütçesi geçen seneye nazaran: 

100 368 lira maaş ve ücretlerde, on beş bin lirası da yönetim masraf lan olmak üzere 115 368 
liralık bir fazlalık göstermekte ise de geçen seneki prensip kararları göz önüne alınarak (D) cet
veline ilâve edilen kadroların tutarı ve ücretlere yapılan bâzı zamlar ve bunların diğer haklan tu
tan olan 49 914 lira indirildiği takdirde bu fazlalık 65 454 lira etmektedir. 

Yönetim masraflarında ısıtma maddesine konacak zam zaruridir. Döşeme ve demirbaş geçen 
seneki raporumuzda arz edildiği üzere mubayaa ve esaslı değişikliklerin müsait bir zamanda yapıl
ması kabil olduğundan 1956 tahsisatının sarf edilerek ihtiyacın giderilememes'i dolayısiyle ihtiyaç 
ve siparişi karşılamak üzere aynı miktar üzerinden konulmuştur, 

Yatınmlar kısmında gösterilen on beş bin lira 1945 yılında mubayaa edilmiş olan ve mütemadi 
tamirlere rağmen işlemiyecek durumda bulunan kamyonetin yerine yeni bir kamyon mubayyası için 
konulmuştur. 

Bütçenin tetkik ve kabulünü yüksek tasviplerine arz ederiz. 

'Çorum Mebusu Eskişehir Mebusu 
Takup Gürsel Abidin Potuoğlu 
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1957 yılı için 

Riyaset Diva- Encümence 
mnca istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Riyaseti 

Tahsisatın nev'i 

Birinci hısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük hakla/r 

Reisicumhur tahsisatı 

Cumhur 
1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

150 000 

I I - Başka haklar 
; 

209 5434 sayılı Kanunun 14 noü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli' Sandığına 

210 
213 

101 Reisicumhur tahsisatı 150 000 150 000 150 000 

Birinci kısım yekûnu 150 000 150 000 150 000 

201 

202 
203 

10 
20 

ikindi kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 

171 838 
1 

171 839 

393 550 
30 000 

- •-. 

176 391 
1 

176 392 

484 335 
30 000 

— 

176 391 
1 

176 392 

447 957 
30 000 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

10 Çocuk zammı 3 000 3 000 3 000 
20 Doğum yardımı 1 000 1 000 1 000 
30 ölüm yardımı 1 600 1 600 1600 

Fasıl yekûnu 5 600 5 600 5 600 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Yaverlik ve başdoktor tahsi
satı 

28 260 
3000 

15 530 

33 290 
3 000 

16 530 

82 000 
3000 

15 530 

İkinci kısım yekûnu 647 779 748 147 710 479 



— AÂ — Riyaseti Cumhur 

F.: 

301 

304 
* 

306 
307 

309 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

10 
20 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

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 

Taşıt masrafları 
İşletme masrafları 
Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lirav 

6 000 
80 000 
60 000 
35 000 
62 000 
65 000 

100 000 

408 000 

110 000 
40 000 

1 
50 000 

50 001 

30 000 
25 000 

55 000 

663 001 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

' 6 000 
80 000 
60 000 
35 000 
62 000 
80 000 

> 100 000 

423 000 

110 000 
40 000 

1 
50 000 

50 001 

30 000 
25 000 

55 000 

678 001 

6 000 
80 000 
60 000 
35 000 
62 000 
80 000 

100 000 

423 000 

110 000 
40 000 

1 
50 000 

50 001 

30 000 
25 000 

55 000 

678 001 

402 Bahçe, su ve işçi masrafları 
11 Bahçe masrafları 
12 Su masrafları 
13 îşçi ve amele masrafları 

20 000 
35 000 
70 000 

Fasıl yekûnu 125 000 

20 000 
35 000 
70 000 

125 000 

20 000 
35 000 
70 000 

125 000 



Riyaseti Cumhur — 23 — 

F. 

451 

501 
502 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasü yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
3 000 

7 000 

132 000 

1 
1 

2 

1957 yılı 
Riyaset Diva
nınca istenen -

Lira 

4 000 
3 000 

7 000 

132 000 

1 
1 

2 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 
3 000 

7 000 

132 000 

1 
1 

2 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

15 000 
15 000 

15 000 
15 000 

15 000 
15 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısmı yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

150 000 
647 779 
663 001 
132-000 

2 
15 000 

1 607 782 

150 000 
748 147 
678 001 
132 000 

2 
15 000 

1 723 150 

150 000 
710 479 
678 001 
132 000 

2 
15 000 

1 685 482 



mm. 

M. 

Riyaseti Cumhur 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i * Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

1067 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
ninca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

* 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 30 0Ö0 30 000 30 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

3327 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar 15 000 15 000 15 000 

Yatırımlar yekönu 45 000 45 000 45 000 



12 - Divanı Muhasebat Reisliği 

ı 



Rapor 
18. XII. 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Divanı Muhasebat Reisliğinin 1957 malî yılı Bütçesi teklifi ile esbabı mucibe lâyihasını tetkik 
ettik. 

Teklife göre Divanı Muhasebat Reisliği 1957 yılı Bütçesi,- geçen yıl bütçesine nazaran (yatı
rımlar dâhil) muhtelif fasıl ve maddelerde 910 149 lira fazlalık ve 133 604 lira noksanlık arz etmekte 
ve netice olarak geçen yılın 3 904 512 liralık bütçe yekûnuna mukabil 776 545 lira fazlasiyle 
4 681 057 liralık bir tahsisat talebedilmiş bulunmaktadır. 

910 149 lira fazlalığın taallûk ettiği tertipler şunlardır ; 

I - 201 ncl faslın 10 ncu «Memurlar maaşı» maddesine geçen seneye nazaran 220 383 lira fazla 
tahsisat konulmuştur. 

İşbu fazlalık,- geçen yıl bütçesinin tanziminde bütçeye sadece kanuni kadroların ve 5 aylık mik
tarındaki tahsisatın karşılığı konulup yerinde terfi farklarının, esasen pek fazla olan münhal kad
rolarla karşılanacağı mülâhazasiyle konulmasından, halbuki ahiren kabul edilen Tahsisat Kanunu 
muvacehesinde önümüzdeki yıl içerisinde Divanı Muhasebat, boş kadrolarını doldurabileceğini 
ümidetmekte olması itibariyle bu seneki teklifinde kadro karşılığının yerinde terfi farkları ve 5 
maaş nispetindeki tahsisat ile birlikte ve tam olarak hesabedilmiş olmasından mütevellit bulunmak
tadır ki, bu suretle muamele, mevzuata uygunluğu itibariyle muvafık görülmüştür. 

Burada, Divanı Muhasebatın kadro durumu üzerinde bir nebze durmakta fayda mülâhaza edil
miştir. 

5.1.1953 tarihinde kabul edilmiş olan 5999 sayılı Kanunla Divanı Muhasebat hizmetlerinin 
gereği gibi ifası için muktazi kadrolar kabul edilmişti. Fakat aradan geçen dört senelik zaman zar
fında idarece gösterilen bütün gayretlere rağmen münhal sayısının doldurulamadığı görülmüştür. 

Divanı Muhasebatın murakıp ve raportör sınıfının halihazır kanuni kadrosu 271 aded olup fii
len vazifede bulunanların sayısı ise 1#4 dür. Buna nazaran Divanı Muhasebat, halen 77 aded nok
san eleman ile çalışmaktadır. 

1939 yılında Divanı Muhasebatta fiilen çalışan murakıp ve raportör sayısı da 193 adedden 
ibaret bulunmaktadır. 

Bu duruma göre aradan geçen 17 senelik zaman içerisindeki iş hacmında görülen artışı karşı-
lıyabilmek için gerekli elemanı bu idarenin temin edemediği anlaşılmaktadır. 

Divanı Muhasebat, bu husustaki müşkülâtını şu tedbirlerle karşılayabileceği ümidini taşımak
tadır. 

1. Ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulan ve Divanı Muhasebat murakabe heyetine hâkim 
ödeneğine muadil bir tahsisat verilmesine dair olan kanun, yeni talepleri teşvik edici bir unsur 
olarak mütalâa edilmektedir. 

2. Hizmetin icabettirdiği zaruretin neticesi olarak başlamış olan mahallî tetkik mesaisi, Divanı 
Muhasebatı monoton ve yıpratıcı çalışma sisteminden kısmen olsun ayırmış olmakla bu mesainin 
yıldan yıla inkişaf ettirilmesi yeni talepleri teşvik edici ve mevcut elemanların da harice akmasını 
önleyici bir unsur olarak görülmektedir,. 
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3. Ahiren tesis edilmiş olan ve henüz organizasyon devresinde olduğu anlaşılan muhasebe ma

kineleri servisi tam çalışmaya başladıktan sonra murakıplerin fikrî olmaktan ziyade maddi ve oto
matik bir kısım mesaisi bu servise intikal edecek ve bu suretle murakıp mesaisi daha cazip bir hale 
gelecektir ki bu da mesleke rağbeti artırıcı bir unmr olarak mütalâa edilmektedir. 

4. Bu suretle bir taraftan murakıp sayısının kanuni miktara yükselmesi ve diğer taraftan ma
hallî tetkik usulünü inkişaf ettirilmesinden ve muhasebe makinelerinin mesaiye yardımcı olmasın
dan sağlanacak zaman tasarrufu. Divanı Muhasebatın halen gereği gibi ifa etmekte müşkülât. 
çektiği hizmetlerin noksansız olarak ifasına imkân vereceği mülâhaza olunmaktadır. 

, Bu hususlar tarafımızdan da incelenmeye tâbi tutulmuş ve Divanca izhar olunan mülâhaza ve mü
talâalar bizce de uygun görülmüştür. 

II - Fazlalığın 36 550 lirası da; 202 nci ücretler faslına aittir. 

İşbu fazlalık, her hangi bir kadro artışından mütevellidolmayıp, gecen ve evvelki yıllarda vekâlet 
ve dairelerdeki hizmetliler ücretleri, muhtelif zamlar gördükleri halde Divanı Muhasebat müstahdem
lerine hiçbir ücret zammı yapılmamış ve bunlar diğer devlet dairelerindeki emsallerinden ücret itiba
riyle çok geri kalmışlardır. Bu itibarla dairece bunların ücretlerine yapılmak istenilen zamların kabu
lünün muadelete ve hizmet icabına uygun düşeceği mütalâa edilmektedir. 

III - 209 ncu (Emekli.Sandığına yapılacak ödemeler) faslında görülen 10 016 liralık fazlalık, yu-
karıki fıkralarda arz olunan maaş ve ücret fasıllarındaki artışın kanuni bir neticesi bulunmaktadır. 

IV - 219 ncu 6736 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat faslındaki 511 200 liralık fazlalık, 
mezkûr kanuna ve kadrolara tamamen uygun bulunmaktadır. 

V - 301 nci faslın 60 ncı (ısıtma) maddesinde görüjen 10 000 liralık, fazlalık kısmen kömür fiyat
larındaki artıştan ve kısmen de kalorifer dairesine ilâve edilen iki kazan sebebiyle dairenin kömür is
tihlâkinin artmış bulunmasından mütevellitir. .. 

VI - 307 nci harcırahlar faslının daimî memuriyet harcırahı maddesinde 1 000 ve «hesap tetkiki 
maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerinin harcırahı» maddesinde de 120 000 lira 
olmak üzere 121 000 liralık bir artış görülmektedir. 

Mezkûr fasıl; 28 . II . 1953 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Kanun muvacehesinde dairenin 
esaslı hizmet fasıllarından birisini teşkil etmekte olup bu faslın 30 ncu maddesinde görülen 120 000 
liralık artış mahallî tetkik müddetinin önümüzdeki yıl 15 gün f azlasiyle dört aya çıkarılmak iste
nilmesinden ve bir de münhallere yapılacak yeni tâyinler dolayısiyle geçen yıla nazaran daha çok 
sayıda murakıbın mahallî tetkik mesaisine iştirak edeceğinin hesabedilmiş^ olmasından mütevellit 
bulunmaktadır. 

• Hesapların zamanında tetkik olunarak hesabı katî tatbikatının miadında icra ve mutabakat be
yannamelerinin Meclise takdimini temin etmek için mahallî tetkik müddetinin seneden seneye ar
tırılması zaruri bulunduğu cihetle işbu artış muvafık görülmüştür. 

VII - 309 ncu faslın 12 nci (Riyaset otomobili onarma masrafları) maddesinde görülen 1 600 li
ralık artış, 3 seneden beri kullanılmakta olan otomobilin tamir ihtiyacını karşılamak maksadiyle 
talebedildiği anlaşılmakla uygun bulunmuştur. 

Geçen yıla nazaran eksik talebolunan 133 604 liralık tahsisatın müfredatı da aşağıda arz olun
muştur. 

1. 1956 yılında Divanı Muhasebat Kanununda yapılan tadil ile bu idare mensuplarına hâkim 
ödeneğine muadil ödenek verilmesi kabul edilmiş ve Divanı Muhasebat Reisi de bu kanunun şümu
lü dâhiline girmiş olmakla evvelce kanunu mahsusuna göre Reise verilmekte olan temsil tahsisatı 
kaldırılmıştır. 



İşbu tahsisata mütaallik bulunan 210 nen faslın 1957 yılı bütçesinde kaldırılması ve binnetice 
im fasıldaki .3 000 liralık tahsisatın tenzil olunması sebebi bundan mütevellit bulunmaktadır. 

2. 220 nci (Muhasebe makineleri servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verile
cek ücretler) faslına geçen sene 15 000 lira tahsisat konulmuştu. 

Yaptığımız tetkikat sırasında henüz bahse konu muhasebe makinelerinin montaj ve organizasyon 
işlerinin bitirilemediği ve bu sebeple de bu makinelerle tam çalışmaya girilemediği cihetle mesai 
dışında çalışma hali de tahakkuk etmemiş ve binnetice bu fasıldan hiçbir sarfiyat icra olunma
mıştır. 

Divanı Muhasebat Reisliği, önümüzdeki yılın ilk tatbik yılı olacağı ve binaenaleyh tam çalış
manın gereği gibi hızlandırılmasına imkân bulu namıyacağı ve mütaakıp 1958 yılı için de gerek
tiği takdirde o sene bütçesiyle lüzumlu fazla tahsisatın talebedilmesinin kabil olacağı mülâhaza-
siyle 1957 yılı için geçen yıla nazaran 5 000 lira eksiğiyle 10 000 lira teklif edilmiştir ki, bu ha
reket bizce de muvaffk görülmüştür. . . . . ' : ' ' 
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3. 301 nci (Büro masraflar) faslının 10 ncu (Kırtasiye) maddesinden 5 000 lira, (20 nci Dö
şeme) maddesinden 3 000 lir ve 50 nci (Aydınlatma) maddesinden 2 500 lira olmak üzere ce
man 10 500 lira, geçen yıla nazaran eksik tahsisat talebedilmekte olup bu maddelere dâhil hiz
metlerin işbu tenzilât ^dâhilinde idaresinin mümkün olacağı anlaşılmakla uygun bulunmuştur. 

4. 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) faslından 6 000 lira eksik tahsisat ile bu fasla dâhil 
hizmetin tedvirinin mümkün olacağı anlaşıldığından uygun görülmüştür. 

5. 306 nci (Giyecekler) faslında geçen yıla nazaran 7 104 lira eksiğiyle 28 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. * 

Kendilerine elbise verilen müstahdem sayışma ve malzeme ve işçilik fiyatlarına göre hesap ve 
teklif olunan tahsisat uygun bulunmakla işbu tenzilâtın icrası muvafık görülmüştür. 

6. 307 nci Harcırahlar faslının 20 nci (Muvakkat vazife harcırahı) maddesinden yapılan 
2 000 liralık tenzilât, geçen ve eski yıllarda bu maddeden yapılan fiilî sarfiyat nazara alınmak 
suretiyle hesabedilmiş olmakla muvafık bulunmuştur. 

Yukarda izah olunan zam ve tenziller haricinde kalan fasıl ve maddelerde teklif olunan tahsi
satın hizmete uygun bulunduğu görülmüştür. 

Ancak; 451 nci (yaym masrafları) faslının 10 ncu (satınâlma ve abone) maddesine daire
since 5 000 liralık bir tahsisat talebolunduğu, halbuki yapılan tetkikatta geçen yıldaki 5 000 
liranın sarf olunamadığı gibi önümüzdeki yılda da kitap, dergi, gazete mubayaasında her han
gi bir fazlalık olacağını gösteren bir emare de bulunmadığı cihetle bu maddeden 2 000 liranın 
tenzili temenniye şayan görülmüştür. 

Bu idarenin umumi faaliyetleri üzerinde yapılan inceleme sonunda : 

1. Hesabrkatilerin zamanında tetkik olunarak mutabakat beyannamelerinin Büyük Millet 
Meclisine sunulduğu, ve nitekim halen 1954 senesine ait gerek umumi muvazene ve gerekse 
katma bütçeler itibariyle bütün beyannamelerin takdim edilmiş olduğu; 

2. Umumi ve katma bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli idarelerin 1955 yılı idare he
saplarının büyük bir süratle mahallinde ve merkezde olmak üzere tetkik edilmekte olup önü
müzdeki iki ay içerisinde tetkikatyn ikmal olunarak 1955 yılı hesabı katisinin hazırlığına 
geçileceği, hattâ Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğünün 1955 yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin Meclise sunulmasiyle kanuni miadından önce bu mesaiye de başlanılmış 
bulunduğu; 

3. Ayniyat hesaplarının mahallinde tetkik ve murakabesi de seneden seneye genişletil-

/ 



mek suretiyle inkişaf ettirildiği ve ancak işbu raporun baş tarafında izah olunan sebepler
den dolayı Ihenüz ayniyat hesaplarının tamamının tetkika tâbi tutulmadığı görülmüştür. 

Geçen sene de işaret elildiği üzere ayniyat kontrollerine daha ziyade ehemmiyet verilmesi 
ve askerî ayniyatın da kontrolüne başlanması ve sene sonunda murakabe edilmemiş ayniyat 
hesabı bırakılmaması Tıususuna tekrar işaret edilmesi yerinde olur. 

1029 adedi bulan ayniyat mesul muhasipliklerinin 1956 yılında 198 adedinin ayniyat hesap
larının kontrol edilmiş olması hasebiyle önümüzdeki senede bu tetkikatın hızlandırılması icabet-
mektedir. 

Bu münasebetle Divanı Muhasebat Kcis ve âzaîannın tâyin usulü "üzerinde de durulmasında 
fayda mülâhaza edilmiştir. 

Filhakika, 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu hükümlerine göre bu idarenin reis ve âzala
rının, mezkûr kanunda yazılı evsafı haiz olanlar tarafından Büyük Millet Meclisine dilekçe ile 
yapılan ferdî müracaatler üzerine evvelâ Divanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encümenlerinin top
lanmasından meydana . gelen Muhtelit Komisyonca, sonra da bu komisyonun göstereceği asgari iki 
misli namzet arasından Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetince seçildiği malûmdur. 

Malî sahada nihai bir kaza mercii olup ilgililer hakkında.lâzimülicra hükümler verecek bir hey
ete intisabedecek zevatta bulunması lâzımgelen ehliyet ve iktidarın seçim yoliyle tâyin ve tesbiti 
salim bir yol olarak mütalâa edilmemekte ve bu itibarla Divanı Muhasebat Kanununun bu husus
taki hükümlerinin, bu müessesenin bünyesine daha uygun düşecek tarzda tadilinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. ' • ' . • ' , """. 

Bu itibarla Divanı Muhasebat Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine tevfikan .bu*husustaki 
tetkikatın icrasiyle gerekli kanun teklifinde bulunulması temennisini • Yüksek Küçümenin tasviple
rine sunarız. 

Netice : 

Heyeti umumiyesi ve fasıl ve maddeleri hakknda yukarda gerekli izahat verilmiş bulunan Di
vanı Muhasebat ffeisliği 1957 malî yılı Bütçesini yüksek tetkik ve tasviplerinize arz ederiz. 

_ \ Eskişehir Mebusu •. Çorum Mebusu 
. '•":'•' • ; A. Potuoğlu " Y. Gürsel 



80 ™ Divanı Muhasebat Reisliği 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

201 
10 
20 

202 ; 

203 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 

2 573 955 
1 

2 573 956 

370 175 

0 . 

2 794 338 
1 

2 794 339 

406 725 

0 

2 794 338 
1 

2 794 339 

406 725 

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 00<£ 5 000 
30 ölüm yardımı 5 OOO 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 57 000 57 000 57 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. 0. Emekli Sandığına 

0 
219 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
6736 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 

114 774 
3 000 

124 790 
0 

511 200 

124 790 
0 

511 200 



301 

306 
307 

S08 

s 

ihvanı Muhasebat Reisliği — öi — 

1956 : 1957 yılı için 
yılı Riyaset Diya- •- Encümence 

tahsisatı . nmca istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira. Lira 

10 
20 
30 

220 Muhasebe makineleri servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek üc
retler 15 000 10 000 10 000 

İkinci kısım vekûnu 3 133 906 3 904 055 -3 914 855 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü hsım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtmu 

Taşıl yekûnu 

30 000 
5 000 

40 000 
20 000 . 
17 500. 
20 000 . 

132 500 

25 000 
2 000 

40 000 
20 000 
15 000 
30 000 

132 000 

' 

25 000 
2 000 

40 000 
20.000 
15 000 
30 000 

' 132 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 66 000 60 000 60 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları -
10 
20 

Posta ve telgraf ücreti 
Telefoiı masrafları 

Fauıl yekûnu 

Giyecekler 
1 

Harcırahlar .. 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Hesap tetkiki maksadiyle taş
raya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerin harcırahı 

\ Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve 
harcırahları 

12 500 ' 
25 000 

37 500 

35 104 

" 4 000 

5 000 

330 000 339 000 

15 000 . 

12 500 
25 000 

'37 500 

_ 28 000 

5 000 
3 000 

450 000 

458 000 

* t 

. 15 000 

12 500 
25 000 

37 500 

28 000 

5 000 
3 000 

440 000 

-448 000 

ı- 15 000 
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F. M. 

309 
" .10 

12 

• V 

403 
/İKİ 

Tahsisatın nev'i ;•* 

Taşıt masraftan 
Riyaset Otomobili işletme mas
rafları - •• .. _ .*' 
Riyaset otomobili onarma mas-. 
rafları. 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 

'1956 0 
; y ı l ı ' x . 

tahsisatı 
Lira 

• '2 000 

1 000 

\ 3 000 

628 104' 

1 500 

* 1957 yüi 
Riyaset Diva
nınca istenen 
-7*;'Lira 

2 000 

';. 2 000 . 

734 500 

1 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

2 000 

4 000 

724 500 

1 500 

456 

501 
502 

10 
20 

Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 

Dördüncü kısmi yekûnu 

Beşinci* kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

5 000 
.5 000 

• 10 000 

1 000 

12 500 

1 
1 

2 ' 

5 000 
5 000 

10 000 

1 000 

12 500 

1 
1 

2 

3 000 
5 000 

8 000 

1 000 

10 500 

1 
1 

2 

AUıncı kmm - Yardımlar \ -

601 Çeşitli yardımlar 5 000 5 000 5 000 

Altına.kısım yekûnu 5 000 5 000 5 000 



Divanı Muhasebat Reisliği — 33 — 
1966 1957 yılı için 
yılı Riyaset Diva- Encümence 

tahsisatı nmca istenen kabul editen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatınmlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 25 000 25 000 25 000 
Muhasebe makineleri, montajı 
ve malzemesiyle ilgili her çeşit 
masraflar 100 000 0 0 

3 133 906 
628 104 
12 500 

2 
5 000 

3 779 512 

3 904 055 
734 500 
12 500 

2 
5 000 

4 656 057 

3 914 855 
724 500 
10 500 

2 
5 000 

4 654 857 

• 

Yatırımlar yekûnu 125 000 25 000 25 000 

• 
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13 - Başvekâlet 



Rapor 
21 . XII . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Başvekâlet 1957 yılı Bütçesi tetkik edildi. 

Bütçe 1956 yılına nazaran 697 703 lira bir fazla, buna mukabil 7 500 lira bir eksiklik göster
mektedir. 

1: 201 nci faslın 10 ncu maddesine konulmuş olan 40 608 lira fazla tahsisat, 6821 sayılı Kanun 
gereğince ilâve edilen Atom Enerjisi Komisyonu için bir aded 125 lira aylıklı genel sekretere, bir 
aded 100 lira aylıklı mütercim, bir aded 90 lira aylıklı raportör ve bir aded 60 lira aylıklı büro 
şefi olmak üzere (4) memur kadrosunun tutan ile iki üst derece alanların ve alacakların maaş ve 
tahsisatları karşılığı olarak konulduğu anlaşılmıştır. 

2. 202 nci hizmetliler faslına konulan 32 260 liralık fazla ödenek ise 6821 sayılı Kanunla kabul 
edilip ilâve olunan bir aded 300 lira ücretli daktilo ile iki aded 175 ve bir aded 150 lira ücretli ha
deme tahsisatı ile İstanbul'da bulunan Arşiv Umum Müdürlüğü elektrik tesisatı işlerine bakmak 
üzere 300 lira aylık ücretli bir elektrikçi ve müşavirlikler için 300 lira ücretli bir daktilo ile Başve
kâlet üe Devlet Vekâleti şoförüne aylık ücretlerine 100 er lira zam yapılmış olmasından ileri geldiği 
görülmüştür. 

3. 304 ncü faslın 21 nci maddesini teşkil eden telefon muhabere ücreti tertibine konulan 
40 000 lira fazlalığın geçen yıl tahsisatının kâfi gelmemesinden ve Atom Enerjisi Teşkilâtı için 
alınacak muhabere ve tesis masrafları nazara alınarak yapıldığı beyan edilmiş ise de mevcutlarla 
iktifa olunması ve yeni tesislere meydan verilmemesi ve telefon muhaberatında mümkün olduğu 
nispette tasarrufa riayet olunması tavsiyeye şayan görülmüştür. 

4. 305 nci faslın 11 nci maddesine konulmuş olan 20 000 liralık fazla tahsisat yeni teşekkül 
edecek Atom Enerjisi Komisyonu için kiralanacak binanın icarı karşılığını teşkil etmektedir. 

5. 307 nci faslın 20 nci maddesine konulan 25 000 liralık fazla ödenek Atom Enerjisi mensup
larının muvakkat memuriyetle yapacakları seyahatleri karşılığı olarak konulmuştur. 

6. 308 nci fasla konulan 500 lira fazla ödenek ise Atom Enerjisi mensubu memurların tedavi 
ve harcırahlarını karşılamak üzere ilâve edilmiştir. 

7. 309 ncu faslın 11, 12, 13, 14 ve 42 nci maddelerine konulan ceman 30 000 lira fazlalığın da 7 
otomobil ile bir motosikletin işletme ve onarma masrafları karşılığı olarak konulduğu görülmüş ise 
de bu gibi taşıt masraflarında mümkün olduğu nispette tasarrufa riayet olunması Javsiyeye şayan 
bulunmuştur. 

8. 401 nci faslın 10 ncu ham ve işlenmiş maddeler tertibine konulan 72 600 lira fazla tahsisat 
ise Resmî gazete baskı sayışının son senelerde artmış olması, düstur yıllık kâğıt masrafı ile izmit 
Kâğıt Fabrikasından temin edilecek kâğıdın nakil masrafı ve Malzeme Ofisinden mubayaa sair lü
zumlu maddeler ve Resmî gazete tirajının 12 binden 21 bine yükselmesi dolayısiyle konulduğu anla
şılmıştır. 

9. 401 nci faslın 20 nci maddesine konulan 22 000 liralık fazla tahsisat da 6434 sayılı Kanuna 
göre işçilerin tatil günlerinde yevmiyelerinin tam olarak verilmesi ve 6772 sayılı Kanun gereğince 
ödenmesi icabeden ikinci bir ikramiyenin karşılığı olarak konulduğu anlaşılmıştır. 
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İO. 406 nci örtülü fasla konulen 250 0Ö0 liralık fazla tahsisatın kabul edilmemesi ve geçen seneki 
ödeneğin aynen kabulü uygun olacağı mülâhaza edilmiştir. 

11. 408 nci fasla konulan 25 000 liralık fazla tahsisat Atom Enerjisi Komisyonuna bağlı İsti
şare Heyeti azalarına lüzumunda hariçten eelbedilecek mütehassıslara tazminat olarak verilmek üzere 
konulduğu anlaşılmıştır. 

12. 711 nci fasla konulan 26 500 lira fazla tahsisat ise Entertip makinelerinin fazla kullanıl
maktan eskimiş ve harfleri aşınmış olduğundan tebdili zarureti sebebiyle konulduğu öğrenilmiştir. 

Gerekçede satınalmacak iki otomobil bedeli olarak Maliye Vekâleti bütçesine nakledilmek üzere 
1957 yılı bütçesine teklif edilen 50 bin lira da halen mevcut otomobillerin kullanılmakta olup miat
larını doldurmamış olmaları hasebiyle yeni bir mubayaaya gidilmemesi temennisiyle kabule şayan 
görülememiştir. 

Bundan başka Devlet Matbaası ile İstanbul'da bulunan Arşiv Umum Müdürlüğünün faaliyet ve 
mesaisi hakkında ayrıca malûmat ve tafsilât arz olunacaktır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Aydın Mebusu Bursa Mebusu Çankırı Mebusu 
Zühtü Uray Hulusi Köy men Tahsin Uygur 

Gazianteb Mebusu Ordu Mebusu Yozgad Mebusu 
Ekrem Cenani Refet Aksoy Talât Alpay 



38 —•' Başvekâlet 

F. M. Tahsisatın nev'i 
' i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hü^dimetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 
11 Başvekil tahsisatı 18 000 18 000 18 000 
12 Devlet vekilleri tahsisatı 48 000 48 000 48 000 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

t kinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

" 10 Memurlar maaşı 
20 Açık maaşı 

Paşıl yekûnu 

66 000 

66 000 

885 762 
•7 402 

893 164 

66 000 

66 000 

926 370 
7 402 

933 772 

66 000 

66 000 

926 370 
7 402 

933 772 

202 Hizmetliler ücreti 300 600 332 860 332 860 
203 Geçici hizmetliler ücreti 133 950 133 950 133 950 
204 Ecnehi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 1 1 

I I - fiaşka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 Çocuk zammı 14 000 14 500 14 500 
20 Doğum yardımı _ • 3 000 3 400 3 400 
30 ölüm yardımı 5 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 22 000 23 900 23 900 



Başvekalet — 39 — 

• 

p . M. 
t 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 

301 

11 
12 

21 
22 

31 
32 

41 
42 

51 
52 

61 
62 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu kırtasiye masrafları 
Döşeme 
Millî Savunma Yüksek kurulu 
döşeme masrafları 
Demirbaş 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu demirbaş masrafları 
öteberi masrafları 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
aydınlatma masrafları 
Isıtma 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu ısıtma masrafları 

45 940 
3 000 

1 398 656 

7 000 

1 000 
10 000 

1000 
8 000 

1 000 
8 000 

1 000 
1 500 

1 500 
1 250 

1 700 

48 683 
3 000 

1 476 167 

-

9 000 

1 000 
35 000 

1 000 
30 000 

1 000 
10 000 

1 500 
3 000 

1 500 
1250 

1 700 

48 683 
3 000 

1 476 167 

9 000 

1 000 
35 000 

1 000 
30 000 

1 000 
10 000 

1 500 
3 000 

1 500 
1 250 

1 700 

Fasıl yekûnu 42 950 95 950 95 950 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Başvekâlet 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
13 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 
23 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon masrafları 

» 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
11 Başvekâlet 
13 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Fasıl yekûnu 

306 Giyecekler 
11 Başvekâlet 
12 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu 

Fasıl yekûnu 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Millî Savunma Yüksek Kuru

lu muvakkat vazife harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 1057 yüı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 500 3 500 3 500 
500 500 500 

3 000 4 000 4000 

45 000 

500 
95 000 

3 500 

144 000 ~ 

55 000 

500 
135 000 

3 500 

194 000 

55 000 
500 

135 000 

' 3 500 

194 000 

0 20 000 20 000 
25 600 25 600 25 600 

25 600 45 600 45 600 

26-408 28 000 28 000 

750 750 750 

27 158 28 750 28 760 

1 000 1 500 1 500 
25 000 50 000 50 000 

2 000 2 000 2 000 

1 1 1 

28 001 53 501 53 501 



Başvekâlet — 41 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşıt masrafları 
11 Baş\ekâlet otomobilleri işlet

me masrafları 
12 Başvekâlet otoıriobilleri onar

ma masrafları 
13 Devlet vekilleri otomobilleri 

işletme masrafları 
14 Devlet vekilleri otomobilleri 

onarma masrafları 
21 Matbra kamyoneti ve motosik

letleri işletme masrafları 
22 Matbaa kamyoneti ve motosik

letleri onarma masrafları 
41 Ecnebi misafir otomobilleri 

işletme masrafları 
42 Ecnebi misafir otomobilleri 

onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

5 000 5 500 5 500 

12 Q00 

4 000 

15 000 

10 000. 

5 000 

3 000 

5 000 

2 000 

56 000 

331 709 

20 000 

8 000 

25 000 

15 000 

5 000 

3 000 

5 000 

5 000 

86 000 

513 301 

20 000 

8 000 

20 000 

10 000 

5 000 

3 000 

5 000 

5 000 

76 000 

503 301 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 

403 
406 
408 

10 

20 
30 

Matbaa masrafları 
Ham ve işlenmiş maddeler be
deli 
îşçi gündelikleri 
Diğer işletme ve yönetim mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Misafir ağırlama masrafları 
örtülü tahsisat 

181 400 
151 800 

34 150 

367 350 

12 000 
2 250 0C0 

254 000 
173 800 

34 150 

461 950 

12 000 
2 500 000 

254 000 
173 800 

34 150 

461 950 

12 000 
2 500 OCO 

Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 25 000 25 000 
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F. M. 

421 
422 

451 

Tahsisatın nev'i 

Arşivler umumi masrafları 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek înö-

,nü armağanı 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu yayın masrafları 

Dördüncü ki sun yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

2 000 

2 636 351 

5 000 

1 

2 000 

3 005 951 

5 000 

1 

2 000 

3*005 951 

BeşincÂ kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçları 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 
1 

2 
, 

3 

1 
1 

2 
,, . 
3 

1 
1 

2 
___. 

3 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

66 000 
1 398 656 

331 709 
2 636 351 

3 

4 432 719 

66 000 
1 476 167 

513 301 
3 005 951 

3 

5 061 422 

66 000 
1 476 167 

503 301 
3 005 951 

3 

5 051 422 
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1956 19Ö7 yılı için 
Y ı l ı Hükümetqe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira . 

Yatıranlar 

I - Onarmalar 
Matbaada mevcut makine, alet 
ve malzeme onarımı 11600 4 000 4 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Matbaa için alınacak makine 
alet ve malzeme 8 6W 36 000 

Yatırımlar yekunu 20 000 39 000 

Alınacak ilki otomobil karşılığı 
olup Maliye bütçesine nakledi
lecektir. 0 50 000 

Yatırımlar umumi yekûnu 20 000 89 000 

35 000 

39 000 

0 
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Rapor 
18. XII. 1956 , 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1. Devlet Şûrası Reisliği 1957 yılı bütçesini tetkik ettik: 
* 

1957 yılı bütçesi yekûn itibariyle 1 756 182 liradan ibaret olup 1956 yılı bütçesine nazaran 
289 404 lira bir fazlalığı ihtiva etmektedir. 

2. Bütçede göze çarpan bu fazlalığın 257 276 lirası 6716 sayılı Kanun gereğince Devlet Şûrası 
mensuplarına verilecek olan aylık tahsisat karşılığını teşkil etmektedir. 

202 nci faslı teşkil eden hizmetliler ücretine konulmuş olan 21 173 liralık fazla tahsisatın ise bu 
sene kadroya ilâve edilecek beş daktilo ile bir ambar memuru tahsisatı olarak konulduğu anlaşıl
mıştır. 

Devlet Şûrasında görülmekte olan işlerin çokluğu ve kalifiye daktilonun yokluğu yüzünden bir 
hayli sıkıntı çekildiği müşahede edilmiş olduğundan bu yeni kadrolar için yapılacak ilâve yerin
de görülmüştür. 

Yalnız bu daktilolar için konulan aylık ikişer yüz liralık ücret tahsisatı ile kalifiye daktilo te
mini mümkün olamıyacağı cihetle hiç değilse üç yüz lira ücretli beş daktilo tahsisatının kabulü 
muvafık olacağını teklifen arz ederiz. 

3. Diğer fasıl ve maddelere yapılmış olan 10 200 liralık zamların hâsıl olan lüzum ve zaruret
ten ileri geldiği anlaşılmıştır. 

f 
4; Bu zamlara mukabil 1957 bütçesinde 1956 yılı bütçesine nazaran 4 000 liralık bir eksiltme 

vardır. Bunun 1 000 lirası çocuk zammı farkından, 3 000 lirası da temsil tahsisatının kaldırlımış 
olmasından ileri gelmektedir. f • 

5. Devlet Şûrasının bir yıl zarfında rüyet ve intacetmiş olduğu dâvalara dair istatistik! malû
mat şifahen arz olunacaktır. 

Saygılarımızla, 

Ordu Mebusu Bursa Mebusu Çankırı Mebusu Yozgad Mebusu 
Refet Aksoy Hulusi Köymen Tahsin Uygur Talât Alpa/y 

Gazianteb Mebusu Aydın Mebusu 
Ekrem Çenani Zühtii TJray 
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F. M. 

201 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

t hinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• - - - -

1 242 598 
7 500 

1 250 098 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 499 874 
7 500 

1 507 374 

ı için 
Encumer.ee 

kabul edilen 
Lira 

ı 

1 256 874 
7 500 

1 264 374 

202 Hizmetliler ücreti 85 000 106 173 116 173 

* II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

10 
20 
30 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

19 000 
1 800 
3 000 

23 800 

18 000 
1 800 
3 000 

22 800 

18 000 
1 800 
3 000 

22 800 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

0 Temsil tahsisatı 
219 6716 sayılı Kanun gereğince 

verilecek tahsisat 

ikinci kısım yekûnu 

52 826 
3 000 

0 

1 414 725 

53 581 
0 

0 

1 689 929 

53 581 
0 

243 000 

1 699 929 

http://Encumer.ee
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

301 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 

10 
20 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

6 000 
1 000 
2 500 
5 000 
2 000 

16 500 

2 500 

13 000 
1 500 

6 000 
2 500 
2 500 
7 000 
2 500 

20 500 

2 500 

15 000 
2 600 

6 000 
2 500 
2 500 
7 000 
2 500 

20 500 

2 500 

15 000 
2 600 

306 
307 

10 
20 

Giyecekler 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

14 500 

4 800 

1 500 
1 250 

2 750 

17 600 

6 900 

1 500 
1 250 

2 750 

17 600 

6 900 

1 500 
1 250 

2 750 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 3 000 3 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Reislik otomobili işletme 

masraftan 
12 Reislik otomobili onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekunu 46 050 56 250 56 250 

2 000 

1 000 

3 000 
"•«k 

2 000 

1 000 

3 000 

2 000 

1 000 

3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

4Ö1 Yaym masraf l an 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

2 200 
7 800 
10 000 
10 000 

2 200 
7 800 
10 000 
10 000 

2 200 
7 800 
10 000 
10 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1952 - 1955 yılları borçları 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 
—:-

1 
1 

2 

3 
-! — -

1 
1 

2 

3 
; • . — — 

1 
1 

2 

3 
TZZZ "., IJ-,- '^""^^TTir"? 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 414 725 
46 050 
10 000 

3 

1 470 778 

1 689 929* 
56 250 
10 000 

3 

1 756 182 

1 699 929 

56 250 
10 000 

3 

1 766 182 





N 
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Rapor 
2M . XII . 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçesi câri hizmetler için 14 782 506 
ve yatırımlar için 5 650 350 lira olmak üzere ceman 20 432 856 liralık tahsisat teklifini ihtiva etmek-
tedir. Bu miktarlar bir sene evveline kıyasen câri hizmetlerde 2 901 003 ve yatırımlarda 
2 856 999 lira ki, ceman 5 758 002 liralık bir artış gösteriyor. Bunların tahliline girişmeden önce 
Umum Müdürlüğün gittikçe daha ziyade ehemmiyet iktisabeden faaliyet sahasını kısaca gözden 
geçirmek muvafık olacaktır: 

1. Basın hizmetleri: 

Bu hizmetler Basın Kanunu ile alâkalı formaliteler, basın kartlarının istihkak erbabına tevzii 
gibi hususlarla matbuatın istifadesine arz olunan bültenlerin neşri hususlarına şâmildir. Gazetelerin 
kâğıt ve diğer ihtiyaçları ile, yani işletmelerine mütaallik teknik ve ticari mevzularla Umum Mü
dürlük doğrudan doğruya alâkalı ve vazifeli değildir. Bu itibarla ilân > meselelerinin de Umum Mü
dürlüğün iştigal sahası dışında kaldığı kayda değer. 

2. Yayın hizmetleri : 

Umum Müdürlüğün faaliyetlerinin ağırlık merkezi bu sahadadır. İç ve dış haberleşme ve pro
paganda (Tanıtma) mevzularını da içine alan bu hizmet şu kısımlarda mütalâa edilebilir; 

A) Radyo: 

Umum Müdürlük tahsisatının en mühim kısmı bu servise aittir. Geniş, bir işletme mahiyeti arz 
eden radyolarımızın gerek iç haberleşme, gerekse Türkiye'yi dış âleme tanıtma ve aleyhimizdeki 
maksatlı propagandaları önleme bakımından ehemmiyeti izahtan müstağnidir. Fonksiyonun bu ehem-
miyetle mütenasibolarak ifası ise her şeyden evvel teçhizatın kifayet ve mükemmeliyetine ve memle
ketin her noktasından emniyet ve suhuletle dinlenebilecek bir yaym şebekesinin mevcudiyetine 
bağlıdır. 

Bu bakımdan ihtiyaçların karşılanmamış olduğunu teessürle kaydetmeye mecburuz. En büyük tesi
simiz olan uzun ve kısa dalgalı Ankara Radyosu yenilenmeye, tevsi, ve ıslaha muhtaç durumdadır. 
Stüdyoları kifayetsizdir. Cihazları bugün artık imal dahi edilmiyen eski bir modelde Qİup bu 
sebeple yedek parçalarının temini - döviz müşkilâtı olmasa dahi - bir hayli güç ve bu müşkilâtm 
inzimamiyle bir kat daha müteassir bir keyfiyet olmaktadır. 

Ankara Radyosunun tevsi ve ıslahına başlanılması maksadiyle geçen sene Büyük Millet Mecli
since bir buçuk milyon liralık tahsisat kabul edilmesi üzerine bu maksadın tahakkukunu temin 
için teşebbüse geçilmiş, fennî ve idari şartname ve binanın tevsii projesi hazırlanarak firmaların 
müracaatını teminen ilânlar yapılmış, verilen müddetin hitamında gelen tekliflerin tetkikine ve ta
liplerle müzakerelere başlanılmıştır. 

Ankara Radyoevi binasının tevsiini, yeni stüdyolar inşasını, müzik yayınları için yeni tesisatı, 
radyo - link irtibat şebekesini ve nihayet Etimesgut'ta mevcut verici istasyonla paralel çalışacak 
120 kilovathk yeni bir verici inşasını derpiş eden bu projenin tahminî portresi yedi buçuk 
milyon lira olup bu hususta Marconi (İngiliz) firmasryle •müzakerelerin son safhaya geldiği 
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öğrenilmiştir. Mukavele imza edildiği takdirde (ve döviz transferi mümkün olursa) mevcut bir bu
cuk mifypıı lirairk tahsisat 'kullanılmış olacak ve imalât ile inşaata 'başlanması için gerekli 1/3 
nispetindeki avansı teşkil edecektir. 1957 bütçesine bu işin devam ve ikmali için ayrıca dört buçuk 
milyon liralık tahsisat konulmuştur. 

îkdnci büyük radyomuz olan İstanbul orta dalga tesisleri daha emniyet verici durumda değil
dir. Cari yıl bütçesinde (Radyo istasyonlarında mevcut makina, alet ve malzeme onarımı) için 
mevcut 850 000 liralık tahsisattan ancak 200 000 lirası yedek parça temini için kullanılabilmiştir. 
İhtiyacın fazlalığına rağmen tahsisattan tamamiyle istifade edilememesi yine döviz vaziyeti ile 
alâkalıdır. -

Aslında bölge radyosu olan İstanbul Radyosunun muayyen bir iyi dinlenme sahası mevcudolup 
bunun 'haricinde kalan kısımlarda ancak günün bâzı saatlerinde istifade edilebilmektedir. 

İzmir Radyosuna gelince, kısa dalgalı çok küçük bir tesis olup hizmeti de o nispette mahdut 
kalmıştır. 

Bu hususlar göz Önünde bulundurularak, Yüksek Meclisçe yeni üç bölge radyosu tesisi için 
kabul buyurulmuş olan ve gelecek yıllara sâri taahhüt salâhiyetini Hükümete vermiş bulunan Ka
nunun tatbikatına geçilmediğini ve 1957 yılında buna ait tahsisat derpiş olunmadığını artık ma-
lûmaten arz etmekten başka yapılacak bir şey kalmıyor. Bu itibarla, bu kanunun tatbiki yoluna 
gitmek imkânı aranmadığı takdirde halkımızın millî radyolardan istifade imkânının gayrimuayyen 
bir âtiye talik edilmiş olacağı aşikârdır. Bu bahse burada son verirken, radyolarımızın hakikatte çok 
verimli bir işletme olduğunu kaydetmek yerinde^olur. 1957 yılı için tahmin edilen varidat yekûnu 
(abone ve ilân) 10 000 000 liradır. Orta - Doğu'da ve Yakın - Şark'ta Türkiye, dinleyici sayısının ve 
alıcr istasyon miktarının en yüksek olduğu memleketlerden biridir. Verici istasyonlara lâyık olduğu 
ehemmiyet verilir ve yerli radyo imali sanayii hususu bir teşvik ve himmet mevzuu olursa dinleyici
ler bakımından 1950 den bu yana kaydedilmiş olan üç misli mütecaviz muazzafi inkişafın aynı hızla 
devam etmesi ve radyonun eğitim, haberleşme, sanat ve eğlence gibi şümullü hizmetlerinden kema
liyle istifadenin temini mümkün olabilir . 

B) Basın ataşelikleri ve haberler büroları : 

Umum Müdürlüğün ikinci büyük hizmet sahasının organları hariçteki bu teşekküllerdir. Türki
ye'yi, sosyal, iktisadi, siyasi ve beynelmilel meseleleriyle, turizm imkânlariyle harice tanıtmak ve 
hasmane propagandaları önlemek, aynı zamanda bilhassa bize yakın ve bizden ayrılmış bölgelerde Türk 
kültürünü yaymak gibi nazik olduğu kadar ehemmiyetli vazifeler bu teşkilâta terettübetmektedir. 
Bu vazifelerin devamlı şahsi temaslar, her nevi bülten ve broşürler neşri, konferanslar, filimler, tele
vizyon, sergiler ve genel olarak haber verme servisleri vasıtasiyle ifa olunduğu malûmdur. 

Mevcut teşkilât Londra, Paris, Bonn, Vaşington ve Bağdad Basın ataşelikleriyle New - York ve 
Ban Fransisco Haberler Bürolarıdır. Teşkilât Kanununa ek bir kanunla Pakistalı'da - Karachi'de 
yeni bir Basın Ataşeliği ile Londra, Kıbrıs ve Beyrut'ta birer Haberler Bürosu teşkiline ait kadrolar 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine sunulmuş bulunuyor. Gari hizmet tahsisatmda 1957 yılı için 
kaydedilen tezayüdün mühim kısmı bu yeni teşkilât ile alâkalıdır. Propaganda (tanıtma) ve kontr -
propaganda mevzülarma bu suretle verilmekte olan ehemmiyeti muhterem encümenin yerinde bula-
cağını ümidederiz. 

(J) Foto - fİUm servisi ; 

tç ve dış haberleşme ve tanıtma mevzuunun tamamlayıcı unsurları olan fotoğraf ve filimlerin ha
zırlanması ve yayınlanması Umum Müdürlüğün esaslı hizmetlerinden birini teşkil eder. Bu malze
meden memleket dâhil ve haricinde istifade olunmaktadır. Bilhassa hakikati ve hâdiseleri gözle gö-

f 
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rülür şekilde yayma vasıtası olan filimlerin halkımıza ne kadar kıymetli malûmat vermekte ol
duğu ve kalkınma hamlelerini tanıtmaya hizmeti izahtan müstağnidir. Bu filimler memleket sine
malarına bedelsiz olarak temin edilmekte ve kopya adedlerinin verdiği imkân dâhilinde projeksi
yonları bütün memlekete teşmil olunmaktadır. Ancak halkımızın büyük ekseriyetinin köylerde 
ve sineması olmıyan nahiye ve kazalarda bulunduğu nazarı dikkate alınırsa seyyar projeksiyon 
makineleri (kamyonları) vasıtasiyle bu filimleri köylere kadar ulaştırmak temenniye şayan gö
rülmektedir. Bu hususa ait hiçbir tahsisat bütçe de mevcut değildir. Kanaatimizce Umum Müdür
lüğün ele alacağı mühim işlerden biri bu olmalıdır. Bu maksatla bütçeye (döviz karşılığı temin 
edilmek kaydiyle) tahsisat ilâvesini ve 1957 yılı içinde bu vasıtaların teminini bilhassa temenni
ye şayan görmekteyiz. 

D) .Neşriyat hizmetleri: 

Türk milletinin sanat ve kültürünü, tarihî âbidelerini, sosyal ve iktisadi hayatını, Türkiye'nin 
turistik bölgelerini ve güzelliklerini tanıtmaya matuf neşriyat Umum Müdürlük merkez teşkilâtı
nın olduğu kadar Basm Ataşelikleri ile Haberler Bürolarının da mühijm. bir faaliyet kolunu 'teşkil et
mektedir. Bu neşriyat Türkçe ve bellibaşlı yabancı dillerde yapılmaktadır. Bu faaliyetin inkişafı 
da daha ziyade döviz imkânlarına bağlı kalmıştır. 

E) Turizm hizmetleri : 

Bu branşın inkişafı son derece yavaş gitmektedir. Sebebi teşkilât ve propaganda için gerekli 
tahsisatın son derece mahdut bulunmasıdır. Büyük gelir kaynağı olması mümkün bulunan turiz
min bilhassa dış tediye müvazenesindeki mevkii Fransa, İngiltere, Almanya, italya, ispanya, is
viçre ve Yunanistan gibi demirperde gerisinde bulunan bütün Avrupa memleketlerindeki emsa-
liyle sabit olduğu halde Türkiye için meselenin ciddî ve devamlı bir gayret mevzuu olamadığı mü
şahede edilmektedir. Turistik müesseselerinin inkişafını kolaylaştırıcı bir unsur olarak Turizmi 
Teşvik Kanunu âmir hükümleri arasında yer alan turizm fonunun, her sene bütçeden ayrılması 
icabeden asgari iki milyon lira tahsisatın 1956 bütçesinde olduğu gibi 1957 bütçesinde de tecil 
edilmiş bulunması, bu teşvik müessesesinin doğarken daha ölüme mahkûm edilişinin bir işareti te
lâkki edilebilir. Maliye Vekâleti Bütçesinde yer alması gerekli olan bu tahsisatın iadesi lüzumu
nu encümenimizin yüksek dikkatine ehemmiyetle arz etmeyi bir vazife telâkki ederiz. 

F) Anadolu Ajansı : 

Haber alma ve haber verme bakımından büyük ehemmiyeti malûm bulanan bu müesseseye 
yardım mahiyetinde olarak 1957 bütçesine cari yıl bütçesinde olduğu gibi 1 200 000 lira tahsisat 
vaz'olunmuştur. Bu mevzuda gaye Anadolu Ajansını U. P., A. P., Reuter ve emsali yarı resmî 
ajanslar gibi basın ve umumi efkâr için sürat ve emniyetle haber alan ve yayan bir müessese ha
line getirmek olmalıdır. Ajansın bu gayeye ulaşması için bilhassa son iki yıl içinde ciddî ve te
sirli mesai sarf edilmiş olmakla beraber şimdiki durumda varidat kaynaklarının bilhassa bütçe 
tahsisatına dayandığı nazara alınırsa, bir teşkilâtlanma devresinde olan bu müessesenin inkişafı 
zaruri olarak bu tahsisatın artırılmasına bağlıdır. Bu ciheti encümenimizin nazarı mütalâasına arz 
etmeyi bir vecibe biliriz. 

Diğer taraftan ajansı hukuki bünyesinin realite ile alâkası bulunmıyan hususi anonim ortak
lık şeklinden luırtarılarak sermayesinin ve tesislerinin hakiki sahiplerine mal edilmesi hususunda 
encümence her sene verilegelmiş olan direktiflerin hâlâ tahakkuk etmediğini kaydetmek zarureti
ni de duymaktayız. 
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Bu izahattan sonra Umum Müdürlük bütçesinin tahliline geçiyoruz : 

P. M. 

201 11 29 187 liralık artış memurların 1 ve 2 üst derece maaş farklarıdır. 
12 Yukarda arz edilmiş olan yeni basın etaşelikleri ve haberler büroları kadrolarından 

mütevellit 678 564 liralık maaş artışı ile 11 000 liralık üst derece farklarından müte
vellit 682 584 liralık bir tezayüt mevcuttur. 

21 Açıkta bulunan bir memurun müddetini doldurarak tekaüde sevkı dolayısiyle açık 
maaşı 2 724 lira azalmıştır. 

202 11 Kurulmasından sarfınazar edilen Hür Avrupa Radyosu için geçen sene alınmış olan 
beş ücretli kadronun ilgası dolayısiyle 2 625 liralık aylık ücret tasarruf edilmiş, bu
na mukabil ihtiyaca binaen 400 liralık bir usta, 400 ve 350 liralık iki ecnebi dil bilir 
daktilo, 300 liralık iki doktilo ve 625 liralık bir ecnebi dil bilir redaktör kadrosu ilâ
ve olunmuştur. Bu suretle tahsisat yekûnu 4 250 lira azalmıştır. 

12 Yukarda arz edilmiş bulunan yeni dış teşkilât hizmetli kadroları 166 800 liraya ba
liğ olmuştur. Tahsisat artışının bakiyesi olan 99 438 lira şu yeni kadrolardan müte
vellittir. 

Aded Ücret 

İstanbul, izmir, İskenderun Turizm büroları için birer dağıtıcı 
Istabul Basın Temsilciliği için (Memur) 
Ankara Radyosu (Spiker) 
İstanbul » (Stajyer spiker) 

» » (Artist) 
» » (Odacı - Kaloriferci farkı) 
» » (Dağıtıcı) 

İzmir Radyosu (Başspiker) 
Bu ilâvelerin hakiki ihtiyaca tekabül ettiği anlaşılmıştır. 

203 Bu fasla mevzu 173 994 liralık tahsisatın 56 400 lira miktarındaki artışı, yeni radyo 
istasyonlarının inşası halinde lüzumlu olacak teknisiyen ve daktilo kadroları olup bu 
îşe mütaallik tahsisat yatırım bütçesine ilâve buyurulduğu takdirde sarf mahalli ola
caktır. Aksi takdirde bu munzam tahsisatın kaldırılması muvafık olur. 8 

Hesaba müstenit tahsisattır. 

Ecnebi dil para mükâfatı tahsisatı 1956 da kullanılmamış ise de 1957 de ihtiyaç hu
sulü melhuzdur. 

Hesaba müstenit tahsisattır. 

Tahsis edilmiş olan mahrukat miktarına göre hesabedilmiştir. 

Cari sene tahsisatı kifayet etmediğinden 2 000 lira artırılmıştır. 
Mahrukat kontenjanına göre hesaben 13 900 lira artış zaruri olmuştur. 

1956 tahsisatı (kifayet etmediğinden 9 000 lira ilâve vardır. 
1956 tahsisatı kifayet etmediğinden 10 000 lira ilâve vardır. 

Dağıtılacak elbiseye göre 10 454 lira fazlasına ihtiyacolduğu tesbit edilmiştir. 

Ankara'daki iki hizmet arabası ve bir kaptıkaçtı ile İstanbul'un üç hizmet arabasının 
işletme masraflarına 5 000 lîra ilâvesi hizmetin ihtiyaçlarına uygundur. 

3 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
J 

125 
250 
400 
250 
300 
75 
150 
400 

206 
207 

209 
301 
302 

304 

306 
309 

60 
40 
60 
21 
22 

31 
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310 Bu faslın bütün maddelerindeki artışlar yeni »basın ataşelikleri ile haberler bürolarının 
hizmete girmelerinden mütevellittir, 

417 30 30 000 liralık tahsisat artışı istanbul Radyosu kilovat tarifesine 2,5 kuruşluk zammın 
neticesidir. 

Umum Müdürlükçe celbolunan ecnebi gazete, mecmua ve kitapların bilhassa uçak pos-
tasiyle getirtilmesi 10 000 liralık bir tahsisat ilâvesini mucibolmuştur. 
Akttialite ve diğer filimlerin bütün memlekette gösterilmesini teminen kopya, adedle-
rinin artırılması lüzumu tahsisatın bir misli artırılmasına saik olmuştur. 
900 000 liralık tahsisat ilâvesi 1958 de açılacak cihanşümul ve milletlerarası Brüksel 
sergisine Basın -'Yayın ve Turizm zaviyesinden iştirakimizin hazırlanma masrafları 
karşılığıdır. 
Turizm faaliyetini şimdiki seviyesinde muhafaza için dahi tahsisata yapılan 25 000 
lira ilâve zaruridir. Mevzua çok daha geniş ehemmiyet verilmesi lüzumu yukarıda arz 
olunmuştur. fÇ ' r" - . 

1956 yılında olduğu gibi aynen 850 000 lira olan bu tahsisatın döviz bakımından sar
fının mümkün kılınması radyolarımızın âcil noksanlarını telâfi için zaruridir. 

Ankara Radyosunun tevsi ve ıslahı hususu yukarda arz edilmiştir. 

İstanbul Ümraniye İstasyonu toprak altı kablosu için 1956 bütçesinde mevcut 55 000 
liralık tahsisat radyo binasında çöken tavana sarf edilmiş olduğundan 1957 ye kalan 
bu iş için lüzumlu tahsisattır. 
Geçen seneki tahsisatın 105 000 lira azaltılabileceği anlaşılarak 50 000 liraya indi
rilmiştir. 
Turizm teşekküllerine yardım olarak Maliye Vekâleti bütçesine devrolunaeak tahsi
satın 60 000 liradan 100 000 liraya iblâğı, bu teşekküllerin ifa etmekte oldukları 
faydalı hizmet bakımından uygun görülmüştür. 

Basm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü bütçesi hakkmdaki tetkiklerimizin neticeleri ve bu
na ait görüşlerimiz Bütçe Encümeninin yüksek takdirlerine arz olunur. 

îzmir Mebusu Muğla Mebusu 
Behzat Bilgin Nâtık Poyrazoğlu 

451 10 

30 

40 

J*> 

711 

741 
761 10 

20 

/ 
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F. M. 

- • 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

İkinci kısmı - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler ve ecnebi memle-

589 239 618 426 618 426 

21 
22 

202 
11 
12 

203 

ketlerdeki memurlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 

sVilâv etler ve ecnebi memleket
lerdeki hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
204 *"12cnebj uzman ve hizmetlilerle 

206 

11 

1?. 

21 

22 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı - kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar doğum yar
dımı 

616 644 
21 793 

1 

1 227 677 

668 340 
v 

2 136 804 

2 805 144 

115.000 

48 000 

12 000 

6 000 

1 800 
-

1 000 

1 299 228 
19 069 

1 

1 936 724 

664 110 

2 403 042 

3 067 152 

173 994 
* 

48 000 

12 000 

10 000 

1 800 

1 600 

1 299 228 
19 069 

1 

1 936 724 

664 110 

2 403 042 

3 067 152 

173 994 

48 000 

12 000 

10000 

1^800 

1 600 
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F, M. Tahsisatın nev'i 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm yar
dımı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince Ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
mladdesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

îkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsdsatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

1 500 2 000 2 000 

25 300 30 400 30 400 

3 000 3 000 3 000 

130 000 150 000 150 000 

4 354 121 5 409 270 5 409 270 

2 500 
4 000 
4 000 
9 000 
3 500 
8 000 

31 000 

2-500 
4 000 
4 000 
9 000 
•3 500 
11 500 

34 500 

2 500 . 
4 000 
4 000 
9 000 
3 500 
11 500 

34 500 

5 000 5 000 5 000 
6 000 6 000 6 000 
8 000 8 000 8 000 
8 000 10 000 10 000 

* 
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E. 

303 
304 

M. 

50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Aydmlatma 
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 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

63 000 
43 000 

133 000 

2 000 

30 000 

5 750 
35 000 
45.000 

1957 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

63 000 
56 900 

148 900 

2 000 

30 000 

5 750 
44 000 
55 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

63 000 
56 900 

148 900 

2 000 

30 000 

5 750 
44 000 
55 000 

808 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf lan ve 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 115 750 134 750 134 750 

305 Kira bedeli 78 000 78 000 78 000 
306 Giyecekler 25 850 36 304 36 304 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 10 000 10 000 10 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 40 000 40 000 40 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı §2 000 82 000 82 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 142 000 142 000 142 000 

11 
12 

309 
21 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 

2 500 
3 000 

5 500 

4 500 

2 500 
3 000 

5 500 

4 500 

2 500 
3 000 

5 500 

4 500 
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F. M. 

22 

31 

32 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 
99 

Tahsisatın nev'i 

Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtlan işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basın ataşelikleri ve haberler 
bürolan masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
Kira bedeli 
Daimi vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Propaganda masrafları 

Fasü yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

15 000 

4 000 

25 500 

5 750 
9 500 

11 000 
9 500 
4 500 
4 000 

115 000 
91 000 
35 000 
17 500 

600 000 

902 750 

1 461 350 

1957 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

20 000 

4 000 

30 500 

9 750 
17 500 
19 000 
17 500 
6 500 
6 000 

165 000 
131 000 
75 000 
32 500 

1 000 000 

1 479 750 

2 092 204 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

20 000 

4 000 

30 500 

9 750 
17 500 
19 000 
17 500 
6 500 
6 000 

165 000 
131 000 
75 000 
32 500 

1 000 000 

1 479 750 

2 092 204 

403 Temsil masrafları 7 600 7 600 7 600 
417 Ankara, İstanbul ve İzmir rad

yo istasyon ve stüdyolan yö
netim ve işletme masrafları 

10 Müzik yayınlan 
20 Söz sayınları 

Y 30 Elektrik ve muharrik kuvvet 
masrafları 

40 İşletme ve başka her çeşit mas
raflar 

1 553 500 
390 835 

680 000 

425 000 

1 553 500 
390 835 

710 000 

425 000 

1 553 500 
390 835 

710 000 

425 000 



F. M. Tahsisatın nev'i 

rizm U. M. 
1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

— 6 1 — 
1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 Kısa dalga propaganda vavm-
ları her türlü masrafları 229 000 229 000 229 000 

500 000 
250 000 
300 000 

147 970 
275 000 

1 512 970 

500 000 
500 000 

1 200 000 

147 970 
300 000 

2 697 970 

500 000 
500 000 

1 200 000 

147 970 
300 000 

2 697 970 

Fasıl yekûnu 3 278 335 3 308 335 3 308 335 

451 Yaym, turizm ve propaganda 
masrafları 

10 Satınalma ve abone 40 000 50 000 50 000 
20 Başka her çeşit yayın masraf

ları 
30 Foto - Filim servisi masrafları 
40 Propaganda masrafları 
50 Radyo dinleme ve bültenleş-

tirme masrafları 
60 Turizm umumi masrafları 

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 vekûnu 

Besinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 2 500 2 500 2 600 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçları 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

32 626 

30 000 

62 626 
._- -_-.— 
4 861 531 

32 626 

30 000 

62 626 
-.=:;=:=:== 
6 076 531 

32 626 

30 000 

62 626 
: = —r,.— z.~—. 
6 076 531 

2 000 
1 

• 2 001 
rsr.'ar=tzs ~: 

4 501 

2 000 
1 

2 001 
=^u- -jj—. ~-~~rr: ™ 

4 501 

2 000 
1 

2 001 
^ r r = r = = : = 

4 501 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı 
Hükümetçe 

istenen ] 
Lira 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Altıncı kısmı - Yardımlar 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve masrafları 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 200 000 1 200 000 1 900 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

4 354 121 
1 461 350 
4 861 531 

4 501 
1 200 000 

5 409 270 
2 092 204 
6 076 531 

4 501 
1 200 000 

5 409 270 
2 092 204 
6 076-531 

4 501 
1 200 000 

UMUMÎ YEKÛN 11 881 503 14 782 506 14 782 506 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Radyo istasyonlarında mevcut 

makine, alet ve malzeme ona
rımı 

741 Radyo istasyonları yapımı ve 
her türlü masrafları 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

752 Motorsuz taşıtlar satmalına 
karşılığı 

850 000 850 OOO 

1 500 000 * 4 500 000 

0 0 

850 000 

4 500 000 

300 000 

350 350 350 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı! 

Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

761 Mevcut istasyonların esaslı su-
- rette genişletilmesi ve düzen

lenmesi masrafları 
10 Yeni yapılar 55 000 100 000 100 000 
20 Alınacak makine, alet ve mal

zeme 155 000 50 000 50 000 

Umumi yekûn 2 793 351 5 650 350 

Fasıl yekûnu 210 000 150 000 150 000 

Yatırımlar yekûnu 2 560 350 5 500 350 5 800 350 

0 Mevcut binalarda yapılması 
muhtemel tamir işleri için Na-
fia Vekâleti bütçesine 183 001 50 000 0 

0 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım olarak Maliye Vekâle
ti bütçesine 50 000 100 000 0 
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Rapor 
9 '. XII . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesini esbabı mucibe lâyihası ile birlikte 
dairesinde tetkik ettik. 

1. 1957 yılı bütçesinin A / l kısmı, 1956 yılı bütçesine nazaran, 303 017 lira fazlalık, 76 140 
lira eksiklik göstermektedir. Net fazlalık, 226 877 liradır. A/2 yatırım kısmında, 1956 yılma nazaran 
50 000 lira fazlalık görülmektedir. 

2. A / l kısmında görülen fazlalığın 236 457 lirası umum müdürlük kadrosuna alınacak 57 
aded ücretli memurun ücret ve beş aylık tahsisatını teşkil etmektedir. Bu kadro ilâvesi, İstatistik 
Umum Müdürlüğünün artan iş hacını dolayısiyle talebolunmaktadır. Filhakika, memleketin ikti
sadi ve içtimai durumu ile daimî bir irtibat halinde bulunan umum müdürlüğün birçok branşlara 
ait istatistikleri vaktinde tanzim ve tasnif etmesi ve bu işleri mihaniki usullerle tertiplemesi dik
kate alındığı takdirde, vâki teklifin yerinde olduğu müşahede edilmiştir. 

3. Bu kadro zammına mukabil 1957 bütçesinde 76 140 liralık bir tenkis yapılmıgtır ki, maaş 
faslında yapılan bu indirme, 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre kadrolar dâhilinde bir veya iki 
üst derece maaş alan memurlardan bâzılarının derecelerine tekabül eden kadrolara geeirilebilmiş ol
malarından ileri gelmektedir. 

4. Yatırım kısmını teşkil eden 751 nci fasla konulmuş olan 50 000 liralık fazla tahsisatın ise 
Tasnif Dairesine ait makineleri yenilemek, ayrıca mevcut makinelerin yedek parça ihtiyacını karşı
lamak zarureti ile konulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

5. İstatistik Umum Müdürlüğünün memlekette muhtelif mevzularda yapmış, olduğu istatistik
lerinin bir kısımnın ikmal edilerek neşrolunduğu, bir kısmının da tasniflerinin hitamım müteakip 
neşredileceği öğrenilmiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Ordu Mebusu Yozgad Mebusu (jaziarıteb Mebutu Bursa Mebusu 
Refet Aksoy Talât Alpay Ekrem Cenanı Hulusi Köymen 

Aydın Mebusu Çankırı Mebusu 
Zühtü Ur ay Tahsin Uygur 



F. 

201 

202 
203 
204 

206 

M. 

10 
20 

10 
20 
30 

«BUluSta. A 

Tahsisatın nev'i 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maa$ı 
Merkez memurları açık maaşı 

• 

Fasıl yekûnu 

Hizmetliler ücreti G-eçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

U . * i . 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

938 637 
1 

938 638 

1 848 087 
10 000 

1 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

, v / l 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

862 497 
1 

862 498 

2 084 544 
10 000 

1 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

kabul edilen 
Lira 

862 497 
1 

862 498 

2 084 544 
10 000 

-1 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge- '""* 
reğince ödenecek para mükâ
fatı 2 500 2 500 2 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (C) fıkrası gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 109 395 114 955 114 955 

îkinci kısım yekûnu 2 928 721 3 094 598 3 094 598 

% 



F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

40 000 
7 500 

12 500 
20 000 
19 000 
30 000 

129 000 

45 000 
7 500 

12 500, 
20 000 
25 000 
30 000 

140 000 

45 000 
7 500 

12 500 
20 000 
25 000 
30 000 

140 000 

Fasıl yekûnu 71 001 
• • * . » - J H . ı g < 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 8 500 

71 001 

303 
304 

305 
306 
307 

10 
20 

10 
20 
40 
50 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

1 

50 000 
20 000 

70 000 

90 000 
15 000 

1 000 
60 000 
10 000 

1 

1 

60 000 
20 000 

80 000 

90000 
15 000 

1 000 
60 000 
10 000 

1 

1 

60 000 
20 000 

80 000 

90 000 
15 000 

1 000 
60 000 
10 000 

1 

8 500 

71 001 

8 500 

• 



F. 

309 

403 
417 
419 

451 

M. 

21 
22 

10 
20 

Xö ,UBUn. VI. 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Çeşitli anket masrafları 
Makine fişi mtiltigraf, foto ve 
sair malzeme satmalına mas
raf lan 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

. . 1 . 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 
4 000 

12 000 

395 502 

5 000 
175 000 

250 000 

5 000 
210 000 

215 000 

—*• vı t. - — 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

8 000 
4 000 

12 000 

416 502 

-

5 000 
175 000 

250 000 

5 000 
250 000 

255 000 

kabul edilen 
Lira 

8 000 
4 000 

12 000 

416 502 

5 000 
175 000 

250 000 

5 000 
250 000 

255 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım vekûnu 

30 000 

1 000 

20 000 

30 000 

1 000 

20 000 

21 000 21 000 

30 000 

1 000 

20 000 

21 000 

696 000 736 000 736 000 



— . 

F. 

501 
502 

•v -

M. 

10 
20 

•« xa\n ıinovio. 

Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1952 -1955 yılları borçları 
1928 -1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

U . i * . 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

1 
1 

2 

3 

2 928 721 
395 502 
696 000 

3 

4 020 226 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 

1 
1 

2 

3 

3 094 598 
416 502 
736 000 

3 

4 247 103 

1 

1 
1 

2 

3 

3 094 598 
416 502 
736 000 

3 

4 247 103 

Yatırımlat 

I - Onarmalar 
711 Makine alet ve malzeme ona

rımı 20 000 20 000 20 000 

II - Satınalraa, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalınacak makine, alet ve 
malzeme 50 000 100 000 100 000 

Yatırımlar yekûnu 70 000 120 000 120 000 



17 - Devlet Meteoroloji İşleri 
U. M. 



Rapor 
22 . XII . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesini fasıl ve maddeleri üzerinde tetkik 
ettik : . 

1. Bütçenin 1 nci kısmı 1956 yılma nazaran 680 585 lira fazla olarak tanzim olunmuştur. 

Bu fazlalığın ne gibi sebeplere ve icaplara müstenit bulunduğu hakkında elde ettiğimiz tetkik ne
ticesine göre yeni ihdasların iş hacmma müstenit bir zaruret ile hâsıl olduğu, bir kısmının da kanu
ni mecburiyet ve zarurete dayandığı anlaşılmıştır. 

201 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerinde görülen 83 790 lira fazla tahsisattan 12 761 lira ile 1957 
yılında bir üst dereceye terfi edeceklerin ve 1956 yılında terfi edenlerin ay farkı maaş ve tahsisat tu
tarlarını teşkil etmektedir. 

12 nci maddeyi teşkil eden vilâyetler memurları maaşatı için konulmuş bulunan 71 029 lira fazla
lık ise 3127 ve 5411 sayılı kanunlarla ve NATO icaplarına göre inkişaf eden taşra meteoroloji teşki
lâtında noksan bulunan kadroların ikmali ve yeniden açılacak zirai meteoroloji istasyonlarının per
sonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere (L) cetvelinden çıkarılan 12 aded 25 lira maaşlı memur kadroları
nın fiilî kadroya alınması için maaş ve tahsisat tutarları 40 608 lira ile 1957 yılında 1 ve 2 üst dere
ceye yükseleceklerin ve 1956 yılında terfi edenlerin ay farkı maaş ve tahsisatları tutarı olan 30 421 
liranın mecmuundan terekkübetmektedir. 

2. 202 nci faslın 11 nci merkez hizmetliler ücretine ilâve edilen 32 751 lira ile 3127 sayılı Kanun 
gereğince Millî Müdafaa ile yapılan anlaşma mucibince seyyar meteoroloji istasyonlarının motorlu 
vasıta ihtiyaçlarını karşılamak üzere Millî Müdafaa Vekâletince verilen ve 33 adede baliğ olan motor
lu taşıtların her türlü onarım ve her çeşit revizyonunun yapılması için 1 aded 550 lira ücretli baş 
teknisiyen kadrosu ve Amerikan yardımından alman malzemenin hesaplarının tutulması için stok 
kontrol servisi teşkili ile burada çalıştırılacak 1 aded 475 lira ücretli istok kontrol şefi 1 aded 350 lira 
ücretli inceleme memuru, 1 aded 300 lira ve 1 aded 250 lira ücretli karteks memuru kadrolarının ilâ
vesi zaruretinden ileri geldiği anlaşılmış ve yerinde görülmüştür. 

Aynı faslın 12 nci maddesini teşkil eden vilâyetler hizmetli ücretlerine yapılan (4 335 755) 
liralık zam ile de NATO icaplarına göre meteoroloji hizmetlerinin milletlerarası inkişafı karşısın
da daha rasyonel ve koordine anlaşma ve çalışmayı sağlamak maksadiyle Bağdad Paktı anlaşması 
gereğince Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde kurulacak olan yağış ve sühunet istasyonları ve bunla
rın çalışması için Irak Hükümetince verilecek yazıcı rasat aletleriyle teçhiz edilecek 15 istasyon 
için 5 aded 250 lira ücretli rasat kontrol memuru, 5 aded 175 ve 10 aded 150 lira ücretli rasat me
muru ile yine Irak Hükümetince bu hizmet için verilecek motorlu vasıtaları kullanmak üzere 5 
aded 250 lira ücretli şoför kadrosunun ilâvesine NATO ve Hava Kuvvetleriyle yapılan anlaşma ge-

' reğince yeniden işletmeye açılacak 5 hava meydanı meteoroloji istasyonlarında çalıştırılmak üzere 
5 aded 400 lira ücretli telsiz operatörü, 25 aded 300 ve 25 aded 250 lira ücretli telsiz memurları
nın ilâvesine ve Elektrik Etüd îşleri, Toprak Mahsulleri, Karayolları, Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlükleriyle yapılan anlaşma gereğince plânla ştınlmış olan 800 yağış istasyonundan bu yıl da 
50 adedinin açılması için 50 aded 100 lira ücretli yağış memuru kadrosunun ilâvesine hâsıl olan 
lüzum ve zarurete binaen konulmuştur. 



— 73 — 
Kanaatimizce memleketin meteorolojik durumunu muntazam takibetmek bir zaruret olduğuna gö

re yukarda kaydedilen 50 istasyonun 100 istasyona iblağı ve tahsisatının bu kadroya göre artı
rılması lâzımgelmektedir. 

3. 403 ncü fasıl olarak yeniden açılan ve 5 000 liralık bir tahsisatı ihtiva eden temsil masrafı, 
memleketimizi sık sık ziyaret eden ve Meteoroloji Umum Müdürlüğü ile daimî temas halinde bulu
nan NATO mümessillerinin ziyaretleri dolayısiyle Umum Müdürlüğün mecbur kalmakta bulundu
ğu ağırlama masraflarını karşılamak üzere böyle bir faslın açılması ve 5 000 liralık bir tahsisatın 
konulmuş olması yerinde görülmüştür. 

4. 417 nci işletme umumi masraflarına yapılan (75 000) liralık zam yeniden açılacak istasyonla
rın işletmesi ve NATO askerî manevralara iştirak edecek seyyar meteoroloji istasyonlarının 
her türlü ihtiyaçlarını karşılamak zaruretinden ileri geldiği anlaşılmış ve muvafık görülmüştür. 

5. 453 ncü faslın 30 ncu maddesine konulan (24 999) lira bu yıl memleketimizde milletlera
rası meteoroloji teşkilâtı idrometeoroloji seminerleri için konulduğu ve zaruri bir tahsis olduğu an
laşılmıştır. 

6. Umum Müdürlüğün yatırımlar bütçesinde geçen seneye nazaran 50 000 liradan ibaret faz
lalık yapı ve tamir işlerine ait tahsisler olduğundan yenilerinin inşası ve mevcutların tamiri zaruri 
telâkki olunmuştur. 

7. Meteoroloji Umum Müdürlüğünün 1956 yılı zarfında başarmış olduğu işlere ait malûmat 
ve tafsilât aşağıda arz olunmuştur. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Ordu Mebusu Bursa Mebusu- Yozgad Mebusu Aydın Mebusu 
Refet Aksoy Hulusi Köymen Talât Alpay Zühtii Vray 

Çankırı Mebusu Gazianteb Mebusu 
T. N. Uygur E. Cenanı 

» 



7 4 - Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümer-ce 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

ikinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 457 051 469 812 469 812 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 374 115 1 445 144 1 445 144 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

Fasü yekûnu 1 831 168 1 914 958 1 914 958 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 297 369 329 940 329 940 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 708 074 2 141 649 2 141 649 

Fasü yekûnu 2 005 443 2 471 589 2 471 589 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 36 000 36 000 36 000 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

10 200 

60 000 

1 200 

8 000 

1 200 

2 600 
1 000 

84 200 

10 200 

60 000 

1 200 

10 000 

1 200 

2 600 
1 000 

86 200 

10 200 

60 000 

1 200 

10 000 

1 200 

2 600 
1 000 

86 200 



Devlet Meteoroloji İşleri U. M. — 75 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye. 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtm? 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 

149 655 171 105 171 105 
4 106 467 4 679 853 4 679 853 

7 000 
3 000 
6 500 
7 000 
10 000 
16 000 
49 500 

7 000 
3 000 
6 500 
7 000 
10 000 
16 000 
49 500 

7 000 
3 000 
6 500 
7 000 
10 000 
16 000 
49 500 

:s 

12 000 
2 500 
10 000 
12 500 
7 000 
20 000 
64 000 

12 000 
2 500 
10 000 
12 500 
7 000 
20 000 
64 000 

12 000 
2 500 
10 000 
12 500 
7 000 
20 000 
64 000 



— 76 — Devlet Meteoroloji işleri U. M. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe . Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

15 000 

5 000 
130 000 
10 000 
25 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyet 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 

3 000 
5 000 

8 000 

15 000 

5 000 

130 000 
10 000 
25 000 

15 000 

5 000 
130 000 
10 000 
25 000 

305 

306 
307 

11 
12 

10 
20 
50 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

170 000 

1 
30 000 

30 001 

2 600 

40 000 
60 000' 

20 000 

120 000 

170 000 

1 
30 000 

30 001 

4 800 

40 000 
60 000 

20 000 

120 000 

170 000 

1 
30 000 

30 001 

4 800 

40 000 
60 000 

20 000 

120 000 

3 000 
5 000 

3 000 
5 000 

8 000 8 000 

2 000 2 000 2 000 



Devlet Meteoroloji işleri U. M. — 77 

Tahsisatın nev'i 

Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

23 000 

9 000 

1957 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

23 000 

9 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

23 000 

9 000 

Fasü yekûnu 35 000 35 000 35 000 

Üçüncü kısmı yekûnu 494 101 496 301 496 301 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
İşletme umumi masrafları 

0 
650 000 

5 000 
725 000 

5 000 
725 000 

Teknik okullarda ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 52 125 52 125 52 125 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

3 000 
25 000 

28 000 

3 000 
25 000 

28 000 

3 000 
25 000 

28 000 

Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve baş
ka her çeşit masrafları 12 000 12 000 12 000 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 11 600 11 600 11 600 

Fasıl yekûnu 23 600 23 600 23 600m 



— 78 — Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve demeklere katılma 
payı 13 100 13 100 13 100 

20 Kongı-e ve konferanslara işti
rak edecekleıin harcırah ve 
masrafları 6 500 6 500 6 500 

30 Milletlerarası meteoroloji teş
kilâtının idrometeoroloji semi
neri için Ankara'da yapacağı 
kongre masrafları 1 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 19 601 44 600 44 600 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 60 000 60 000 60 000 

Dördüncü kısmı yekûnu 833 326 938 325 938 325 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 500 1 500 1 500 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısmı yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

2 250 
800 

3 050 

4 550 

2 250 
800 

3 050 

4 550 

2 250 
800 

3 050 

4 550 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

4 106 467 
494 101 
833 326 

4 550 

5 438 444 

4 679 853 
496 301 
938 325 

4 550 

6 119 029 

4 679 853 
496 301 
938 325 

4 550 

6 119 029 



i . w . Xwll İM. IK, JXUİUJX 

Tahsisatın nev'i 

Fa£mmJar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Mevcut makine, alet ve mal
zeme onarımı 

II - Satınalma, yapı, tesis 
ve sermaya tahsisleri 

Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
Satmalınacak makine, alet ve 
malzemeler 
Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 

Yatırımlar yekunu 

Motorlu taşıt alımı 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıt karşılığı 
(Maliye Vekâleti bütçesine) 

Yatırımlar umumi yekûnu 

Şl xx U. u . -*— | „ 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 50 000 50 000 

7 000 7 000 7 000 

60 000 90 000 200 000 

50 000 50 000 50 000 

1 1 1 

147 001 197 001 307 001 

1 1 0 

147 002 197 002 0 





18 - Diyanet İşleri Reisliği 



Rapor 
21 . XII . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Diyanet îşleri Reisliği 1957 yılı bütçesini esbabı mucibesi ile fasıl ve maddeleri üzerinde ayrı ay
rı tetkik eyledik. 

1. Bütçe 1956 yılma nazaran 1 100 044 lira fazlalık, buna mukabil 1 700 lira bir eksiklik göster
mektedir. 

Bu fazlalığın 59 220 lirası 201 nci faslın 12 nci maddesini vilâyetler memurları maaşatı kısmı teş
kil etmekte olup, bununla Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinden 20 imam, hatibin fiilî kadroya 
alınmak istenilmesinden ileri geldiği görülmüştür. Bu kadrolara, imam - hatip okulları lise kısmın
dan mezun olanların müktesep derece aylıkları ile tâyin edilecekleri anlaşılmıştır. 

2. Keza 202 nci faslın 11 nci maddesine yapılmış olan 13 113 liralık tahsisat dolayısiyle de mer
kez hizmetlileri kadrosuna yeniden 300, 250, 225 lira ücretle alınacak ve hayrat, yayın ve emekli işle
rinde çalıştırılacak olan üç yeni memurun tahsisatı karşılığı olduğu anlaşılmıştır. 

Aynı faslın 12 nci maddesine konulmuş olan 126 900 lira ile de 100 lira aylık ücretle yeniden tâ
yin olunacak 75 aded Kuran kursu öğretmeni tahsisatı olarak konulduğu öğrenilmiştir. 

Yine aynı faslın 13 ncü maddesini teşkil eden hayrat hademesi ücretine zammedilen 795 240 lira 
ile de 100 lira ücretle yeniden tâyin olunacak imam ve hatiplerin ücret ve tahsisatları karşılığı oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Bunlardan başka diğer fasıl ve maddelere yapılmış olan zamların da hakiki zaruretlerden ileri gel
diği tetkikatımız neticesi anlaşılmıştır. 

3. Diyanet îşleri Reisliğinin döner sermayesine ait malûmat aşağıda arz olunmuştur. Saygıları
mızla arz ederiz. 

Ordu Mebusu Bursa Mebusu Çankırı Mebusu Yozgad Mebusu 
Refet Aksoy Hulusi Köymen Tahsin Uygur Talât Alpay 



Diyanet îşleri Reisliği Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Müdürlüğü 

Lira K. 

50 000 00 1951 yılı bütçesi ile verilen ilk tes. Sermaye 
72 667 26 Döner sermayeye devredilen kitaplar tutarı 

350 65 1951 yılı iki aylık faaliyetten elde edilen kâr olup, 5806 sayılı Kanuna göre ser
mayeye ilâve edilmiştir. 

123 017 91 1952 yılma devreden sermaye yekûnu 
2 975 00 Reislikten devredilen kâğıtlar tutarı. 
8 688 52 1952 malî yılı faaliyetinden elde edilen kâr olup, sermayeye ilâve olunan. 

134 681 43 1953 yılma devreden sermaye yekûnu. 
242 00 Sermayeye yapılan bağışlar (Şahıslar tarafından) 

45 602 24 1953 malî yılı faaliyetinden elde edilen kâr olup, sermayeye ilâve. 

180 525 67 1954 yılma devreden sermaye yekûnu. 
134 75 Sermayeye bağışlar (Şahıslar tarafından) 

10 599 16 1954 yılı faaliyetinden elde edilen kâr olup, sermayeye ilâve. 

191 259 58 1955 malî yılına devreden sermaye yekûnu, 
214 14 Sermayeye yapılan bağışlar. 

23 172 07 1955 malî yılı faaliyetinden elde edilen kâr olup, sermayeye ilâve olunan. 

214 645 79 1956 yılına devreden sermaye yekûnu. 
61 828 30 31 . VIII . 1956 tarihine kadar Dinî Yayınlar Döner Sermayesi faaliyeti neticesi 

olarak 61 828,30 liralık kitap satışı yapılmış olup, katî hasılat vaziyeti yıl sonun
da belli olacaktır. 

1. 1956 yılına devreden sermaye yekûnu 214 645,70 liradır. 

2. Dinî Yayınlar Döner Sermayesinin bilûmum masrafları bastırılan kitapların maliyeti ilâve 
olunarak satış fiyatları tâyin olunur. 

3. Döner sermayeden ücret alan memur ve müstahdem adedi 10 kişidir. 

tcmal 

50 000 00 Tesis sermayesi. 
72 667 26 Evvelce basılmış kitaplardan bakiyenin sermayeye devri. 
2 975 00 Evvelce alman kâğıttan sermayeye devredilen. 

590 89 Bu tarihe kadar sermayeye yapılan teberrular (nakdî) 
88 412 64 1956 takvim yılı iptidasına kad ar elde edilen safi kâr. 

214 645 79 
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F, 

201 

' a- •> 

M. 

11 
12 
21 
22 

30 

-

Tahsisatın nev'i 

tMnti hutm - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilayetler memurları açık ma
aşı 
Müstahikkim ilmiye maaşı ve 
fevkalâde tahsisatı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

-

315 981 
4 106 484 

1 

1 500 

10 000 

4 433 966 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• - ~ -

315 981 
4 165 704 

1 

•1 500 

10 000 

4 493 186 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

— - -

315 981 
4 165 704 

1 

1 500 

10 000 

4 493 186 

202 tJcretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 71 487 84 600 84 600 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 124 334 1 251 234 1 251 234 
13 Hayrat hademesi ücreti 14 075 304 14 870 544 15 810 894 

Fasıl yekûnu 15 271 125 16 206 378 17 146 728 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunla! *,„ v„ > ; ,., „ 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 7 700 7 700 7 700 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 174 800 174 800 174 800 

21 Merkez memurları doğum yar
dıma 1 000 1 000 1 000 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 12 000 12 000 12 000 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 500 1 500 1 500 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 18 000 24 000 24 000 

40 Yakacak zammı 9 380 9 380 9 380 

Fasıl yekûnu 224 380 230 380 230 380 



F. M. Tahsisatın nev'i 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para müka
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

> İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekunu 

303 Basılı Kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 

809 188 840 059 877 339 
3 000 3 000 3 000 

20 741 660 21 773 004 22 750 634 
i l ' 'Tİ» 5 S S • . i ' . ' • ' ' ' — — • • ' • ' ı — ^ — 

2 200 
2 000 
4 000 
2 000 
1 200 
5 000 
16 400 

2 200 
4 000 
4 000 
3 500 
1 200 
7 000 
21 900 

2 200 
4 000 
4 000 
3 500 
1 200 
7 000 
21 900 

7 500 
12 000 
15 000 
30 000 
95 000 
25 000 
184 500 

7 500 
17 000 
20 000 
30 0Ö0 
105 000 
30 000 
209 500 

7 500 
100 000 
20 000 
30 000 
105 000 
30 000 
292 500 

8 000 8 000 8 000 

6 000 8*000 8 000 
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F. 

305 

306 
307 

M. 

12 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

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 

£asıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

14 000 
2 000 
3 800 

25 800 

10 000 
85 000 

95 000 

4 000 

14 000 
40 000 

54 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• ı . 

14 000 
2 500 
3 800 

28 300 

10 000 
100 000 

110 000 

2 300 

14 000 
40 000 

54 000 

i için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

14 000 
2 500 
3 800 

* 28 300 

10 000 
100 000 

110 000 

2 300 

14 000 
40 000 

54 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
11 Riyaset otomobili işletme mas

rafları 
12 Riyaset otomobili onarma mas

rafları 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

800 
8 000 

8 800 

2 000 

1 000 

3 000 

1 500 
8 000 

9 500 

2 000 

1 000 

3 000 

399 500 

1 500 
8 000 

9 500 

2 000 

1 000 

446 500 

3 000 

529 500 
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p . M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
10 Satma İma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

476 

10 000 
2 000 

30 000 
2 000 

30 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 

Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

12 000 

1 

12 001 

32 000 

1 

32 001 

32 000 

50 000 

82 000 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1 500 1 500 1 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

20 741 660 
399 500 

12 001 
3 500 

21 773 004 
446 500 
32 001 
3 500 

22 750 634 
529 500 
82 000 
3 500 

UMUMÎ YEKÛN 21 156 661 22 255 005 23 365 634 





19 - Tapu ve Kadastro U. M. 



Rapor 
20 . XII . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçesi tetkik edildi : 
1. Bütçenin 201 nci faslının 11 nci maddesinde geçen seneye nazaran 52 452 lira bir fazlalık 

meveudolup bu (L) cetvelinden bu sene fiilî kadroya alınacak iki müfettiş ite iki kontrolörün ve keza 
12 nci maddede vilâyetler memurları maaşatmda görülen 972 935 lira fazlalığın da 1957 yılında 
yine (L) cetvelinden fiilî kadroya alınacak 276 aded müdür ve memur tahsisatının karşılıklarını 
teşkil etmektedir. 

2. 202 nci faslın 11 nci maddesinde merkez hizmetlileri ücretine yapılan 65 505 liralık zam 
ise 6828 sayılı Kanunla (E) cetvelinden (D) cetveline naklolunan bir aded başpilot, bir aded rasıt, 
bir aded başmakinist ve bir makinistin yıllık ücretleri ile yine 1957 yılmda (E) cetvelinden (D) 
cetveline naklolunacak bâzı sanatkârlar ve bir aded ince aletler teknisyeninin ücretlerini teşkil 
ettiği tetkik neticesinde anlaşılmıştır. 

3. 301 nci faslın 60 nci maddesini teşkil eden ısıtma kısmına konulmuş olan 1 000 liralık faz
lalığın 1956 yılı içinde fotogrametri dairesi için yeniden icar edilmiş olan binanın yakacak ihtiya
cını karşılamak gayesiyle konulduğu anlaşılmıştır. 

4. 302 nci faslın 20 nci maddesini teşkü eden döşeme kısnujiıa geçen seneye nazaran konulmuş 
olan 13 920 liralık fazla tahsisatın bu sene yeniden açılacak olan tapulama müdürlükleri ile hâ
kimliklerinin ve tapu dairelerinin döşeme ihtiyacını karşılamak zaruretiyle konulmuştur. 

Keza aynı faslm 40, 50 ve 60 nci maddelerinde görülen fazlalıklar da yukarda zikrolunan za-
zuretten ileri geldiği anlaşılmıştır. ^ 

5. 305 nci faslm 12 nci maddesini teşkil eden vilâyetler kira bedelindeki 50 000 liralık fazlalık 
da 1957 yılı dçinde açılacak yeni tapulama müdürlüklerinin icar edecekleri binaların kira bedelle
rini karşılamak üzere konulduğu öğrenilmiştir. 

6. 307 nci faslın 70 nci maddesinde görülen 1 212 900 lira fazlalık: 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesi arazi üzerinde çalışan hizmetlilere de tazmi

nat gündeliği verilmesini âmir bulunması ve aynı kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrası gündelikle 
istihdam olunanları da hizmetliler meyanma ithal eylemiş bulunması sebebiyle kadastro ve tapula
ma postaları yanında gündelikle çalışan amele ve jalonculara dahi tazminat ödenmesi gerektiğinden 
bunların ve (L) cetvelinden çıkarılan memurların tazminatlarının karşılanması zaruretinden ileri-

, gelmiştir. 
7. 309 ncu faslın 32 nci maddesinde vilâyetler taşıtları onarımı masrafları 1956 yılına naza

ran 35 000 lira bir fazlalık göstermektedir. 
Bu artışın Umum Müdürlük taşra teşkilâtında bulunan ve 1952 yılından beri esaslı bir tamire 

tâbi tutulmamış olan 50 vasıtanın yeniden bir revizyona ve tamire tâbi tutulması zaruretinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

8. 417 nci faslın 10, 20 ve 30 ncu maddelerinde görülen ceman 51 500 liralık fazla tahsisa
tın da görülmekte olan işlerin ve yapılması zaruri bulunan hizmetlerin zaruri bir icabından ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

9. 418 nci faslı teşkil eden Tapulama Kanunu uygulama umumi masraflarından 1956 yılına 
nazaran tenzil olunan 447 200 lira tapulama işlerinden yevmiye ile çalıştırılmakta olanların Harcı
rah Kanunu mucibince alacakları tazminat gündelikleri karşılığı olarak 307 nci faslın 70 nci mad
desine ilâve edilmiş olduğundan bu miktar tahsisat bu fasıldan tenzil olunmuştur. 
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(R) cetvelinin bu fasla ait kısmına ilâvesi istenen (tapulama ve fotogrametri işlerinde çalıştırı

lacak elemanların gündelikleri) ibaresinin konulması tapulama işlerinin süratlendirilmesi ve bu iş
lerde çalışan elemanların tatmini bakımından zaruri görülmüştür. 

10. 476 ncı faslın 10 ncu maddesi olan Kadastro Okulu ve Kursu umumi masraflarında görülen 
44 000 lira fazlalığın beher talebe için takdir olunan iaşe miktarının ancak 267 kuruş ile mümkün ola
bileceği 1956 yılı sarfiyatından anlaşılmış olduğu cihetle okul müdavimi bulunan 150 kişinin iaşe 
masrafı dikkate alınmak suretiyle konulmuştur. 

Aynı faslın 20 nci maddesine konulan 28 800 lira fazlalık ise tapulama işlerinin fotogrametrik 
metotlarla yapılması takarrür etmiş bulunduğundan bu maksatla açılan kursa alınacak öğrencilerin 
beherine günde 4 lira hesabiyle yirmi öğrencinin senelik gündeliklerinin verilmesini teminenbu 
maddeye yukarda arz olunan tahsisatın ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

11. 751 nci faslı teşkil eden satmalmacak makine, alet ve malzeme tahsisatı olan 280 000 lira 
elde mevcut makine ve aletlerin bu sene de ihtiyaca kifayet edeceği mülâhazasiyle mezkûr tahsisa
tın tenzil olunduğu öğrenilmiştir. 

12. Geçen sene inşası zaruri görülen tapu ve kadastro arşiv binasının inşaası için bütçeye ko
nulmuş olan 450 000 lira ile binanın te.mel inşaatı ikmal edilmiş olup projeye göre 1957 yılında 
inşa edilecek kısmı için Nafıa Vekâleti bütçesine naklolunmak üzere 2 000 000 lira fazla tahsisat 
konulduğu görülmüştür. 

13. Umum Müdürlüğün 1956 yılı mesaisi hakkında yaptığımız tetkikata gelince : 

Memleketin mübrem bir ihtiyacı olan tapulama işinin bir an önce tahakkuk ettirilmesi zarure
ti karşısında Umum Müdürlük mesaisinin halen kifayet halinde bulunmadığı anlaşılmıştır. Tapula
ma işinin uzun yılların vâdesine terk edilmeden süratle intacını temin etmek, mesaileri itibariyle 
aynı gayede iş birliği yapmak imkânlarına sahip bulunan Millî Müdafaa Vekâleti Harita Umum 
Müdürlüğü, Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün koordi-
ne bir halde çalışmaları ve memleketin çok mühim olan bu ihtiyacını kısa bir müddet içinde hallet
melerini temin gayesiyle Hükümetin bir kanun lâyihası hazırlamasını faydalı ve lüzumlu görmekte
yiz. 

Umum Müdürlük bu yıl içerisinde 4 137 300 dekar arazinin kadastrosunu ikmal ederek tapula
rını arazi sahiplerine vermiştir. 

Ayrıca fotogrametrik usulle 9 726 000 dekarlık arazinin foto plânlarını izhar etmiş olup bunla
rın katî tapulama işleri üzerinde çalışılmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Bundan başka Umum Müdürlük tapu teşkilâtınca 1956 yılı içerisinde 1 153 332 tapu muamele
sinin intacedilmiş olduğunu tetkikatımız neticesinde anlamış bulunuyoruz. 

Tapulama işlerinin ve tapu muamelâtının süratle ve intizamla başarılabilmesi için Umum Mü
dürlük kadrosunun kifayet halinde bulunmaması mühim bir engel teşkil etmektedir. Modern te
lâkki ve intizama müstenit bir mesainin vücut bulabilmesi için bu Umum Müdürlüğe yeni bir 
veçhe verilmesi zaruri olduğundan 1936 yılında meriyete girmiş olan Teşkilât Kanununun derhal 
ele alınarak yeni bir Teşkilât Kanununun tanzim ve teklifini zaruri görmekteyiz. 

1956 yılı içerisinde tapulama muamelâtından Hazineye 5 000 000 ve tapu muamelâtından da 
45 000 000 lira bir gelir temin edilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Ordu Mebusu Bursa Mebusu Gazianteb Mebusu Çankırı Mebusu 
Refet Aksoy Hulusi Köymen Ekrem Cenanı Tahsin Uygur 

Yozgad Mebusu 
Talât Alpay 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yık için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısmı - 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 

1 856 300 1 908 752 1 908 752 
14 854 491 15 827 426 15 827 426 

1 250 1 250 

18 750 18 750 

1 250 

18 750 

Fasıl yekûnu 16 730 791 17 756 178 17 756 178 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 84 237 149 742 149 742 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1051155 1051155 1051155 

Fasü yekûnu 1 135 392 1 200 897 1 200 897 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 

204 

206 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

371 544 

457 915 

Fasıl yekûnu 829 459 

28 125 

331 274 

457 915 

789 189 

28 125 

331 274 

457 915 

789 189 

28 125 

39 500 

478 400 

13 500 

39 500 

544 640 

13 500 

39 500 

544 640 

13 50Q 
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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 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönstim 
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 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

48 500 

6 000 

25 000 
30 000 

640 900 

55 000 

6 000 

. 25 000 
30 000 

713 640 

55 000 

6 000 

25 000 
30 000 

713 640 

696 801 739 505 739 505 

20 061 468 21 227 534 21 227 534 

6 400 
1 000 
10 000 
5 000 
1 000 
2 000 

25 400 

•6 400 
1 000 
10 000 
5 000 
1 000 
3 000 

• 
26 400 

6 400 
1 000 
10 000 
5 000 
1 000 
3 000 

26 400 

120 000 
46 080 
133 500 
65 000 
37 500 
102 000 

504 080 

120 000 
60 000 
133 500 
70 000 
40 000 
125 000 

548 500 

120 000 
60 000 
133 500 
70 000 
40 000 
125 000 

548 500 



— 94 — Tapu ve Kadastro Ü. M. 

P. M. Tahsisatın nev'i 

306 

307 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediien 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 400 000 450 000 450 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 50 000 50 000 50 000 
12 Vilâyetler gosta ve telgraf üc

retleri * 100 000 100 000 100 000 
21 Merkez telefon masrafları 8 000 8 000 8 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 20 000 20 000 20 000 

305 
11 
12 

11 
12 

10 
20 
30 
50 

70 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyet 

Giyecekler 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Hizmetliler giyeceği 
5055 ve 5602 saydı kanunlar 
gereğince verilecek giyecekler 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve 
6245 sayılı 

başka masrafları 
Kanunun 50 nci 

maddesine göre verilecek taz
minat gündelikleri ile tapula
ma ve kadastro işlerinde kul
lanılacakların muvakkat vazi
fe harcırahı 

178 000 

80 000 
350 000 

430 000 

3 500 

175 350 

178 850 

280 000 
75 000 

120 000 

2 500-

3 354 100 

178 000 

80 000 
400 000 

480 000 

3 500 

200 000 

203 500 

280 000 
75 000 

120 000 

2 500 

4 567 000 

178 000 

80 000 
400 000 

480 000 

3 500 

200 000 

203 500 

280 000 
75 000 

120 000 

2 500 

4 567 000 

Fasü yekûnu 3 831 600 5 044 500 5 044 500 



Tapu ve ü.aaa«uo u. w, 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraftan ve 
harcırahları 

11 
12 

309 
31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

5 000 
30 000 

35 000 

129 000 

35 000 

164 000 

5 746 930 

5 000 
35 000 

40 000 

129 000 

70 000 

199 000 

7 169 900 

5 000 
35 000 

40 000 

129 000 

70 000 

199 000 

7 169 900 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

417 Kadastro, tapu yazma heyetle-
ri masrafları 

10 Mren'gi, sınır işaretleri, poli
gon ve taşıma masrafları 28 000 45 500 45 500 

20 Belediye ve köy temsilcileri 
tarafından seçilecek komisyon 
azalan ile vukuf erbabı ve 
amele ve geçici jaloncu günde
likleri 120 000 124 000 124 000 

30 Kadastrosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 20 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 168 000 219 500 219 500 

418 Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 3 430 200 2 983 000 2 983 000 



Ytu —— i t t j ju T a B u S B ı t i U. i»*. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümerce 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

450 Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 192 000 192 000 192 000 

451 Yayın masrafları 

476 

10 
20 

10 

20 

Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasü yekûnu 

Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
Kadastro Okulu ve kursu umu
mi masrafları 
Tapulm&a kursları umumi mas
rafları 

5 000 
30 000 

35 000 

213 000 

371 400 

5 000 
30 000 

35 000 

257 000 

400 200 

5 000 
30 000 

35 000 

257 000 

400 200 

Fasıl yekûnu 584 400 657 200 657 200 

Dördüncü kısım yekûnu 4 409 600 4 086 700 4 086 700 

501 
502 

10 
20 

.. 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 villan borçları 
1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

2 000 

23 000 
1 000 

24 000 

26 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısjm yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

20 061 468 
5 746 930 
4 409 600 

26 000 

21 227 534 
7 169 900 
4 086 700. 

26 000 

21 227 534 
7 169 900 
4 086 700 

26 000 

UMUMÎ YEKÛN 30 243 998 32 510 134 32 510 134 
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1956 1967 30lı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Hakine, alet ve malzeme ona
rımı 20 000 20 000 20 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalınacak makine, âlet ve 
malzeme ' • 280 000 0 0 

Yatırımlar yekûnu 300 000 20 000 20 000 

Yapı işleri ve esaslı onarma
lar için Nafıa Vekâleti bütçe
sine nakledilmek üzere 450 000 2 450 000 O 

Yatırımlar umumi yekûnu 750 000 2 470 000 O 

• 





20 - Toprak ve İskân İşleri 
U. M. 

• 



Rapor 
22 . XII. 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesini fasıl maddeleri üzerinde tetkik 
ettik: 

1. Bütçe 1956 yılma nazaran 1 230 693 lira bir fazlalık, buna mukabil 460 656 liralık bir 
eksiklik göstermektedir. Bu fazlalığın ne gibi sebeplere ve icaplara istinadettiği hakkında elde 
ettiğimiz tetkik neticesine göre birtakım zaruret ve kanuni mecburiyetlerden ileri geldiği anla
şılmıştır. 

201 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerinde görülen 263 055 lira fazla tahsisattan 48 852 lirası 
merkez memurlarının üst derece fark maaşları tahsisatı ve 214 203 lirası da 11 ve 12 nci madde
yi teşkil eden merkez ve vilâyet memurları maaş atı olup vilâyetlerdeki iskân işlerinin artması ve 
iskân teşkilâtı bulunmıyan yerlerde iskân teşkilâtı kurulması ve mevcut teşkilâtın takviyesi mak-
sadiyle teşkilât kanununa bağlı (L) cetvelinde bulunan merkez ve taşra maaşlı memurları kad
rolarının bir kısmının fiilî kadroya alınmak suretiyle (63) aded memurun maaş ve tahsisatları tu
tarı karşılığından ibaret bulunmaktadır. 

2. 202 nci faslın 11, 12 nci maddelerine konulmuş olan 83 974 liralık tahsisat ilâvesiyle de zi-
raate gayrimüsait sahaların istihsale müsait bir hale getirilerek iskân sahası açmak maksadiyle mem
leketin muhtelif bölgelerindeki kayalık, bataklık ve sair gibi yerlerin ıslah ve tevzii hususunda yeni 
bir teşkilât için merkez ve vilâyetlerde (17) aded su ve ziraat mühendisleri ve lüzumlu teknisiyen 
ile büro memurları kadroları alınmıştır. 

3. 453 ncü fasla konulan 600 000 lira Avrupa Konseyine dâhil devletlerin yerleştirme fonuna 
iştirak hissesi karşılığı olarak ödenmesi iktiza eden bir meblâğ olup bu yıl bütçesine konulmasında 
zaruret vardır. 

Yurdun muhtelif bölgelerinde faaliyette bulunan (77) Toprak Tevzi Komisyonunun faaliyetlerini 
temin maksadiyle ellerinde bulunan nakil vasıtalarından bir kısmı çok eskimiş ve tamirle de işletile-
miyecek bir hale gelmiş olduğundan gelecek yılların çalışmalarını genişletmek ve hızlandırmak için 
bu kamyonetlerden bir kısmını yenilemek üzere (15) aded kamyonet satmalının ak suretiyle Ma
liye Vekâleti taşıtlar faslına 150 000 lira tahsisat konulması teklifi yerinde ve isabetli görülmüş
tür. 

Bunlardan başka diğer fasıl ve maddelerde yapılmış olan zamların da hakiki zaruretlerden ileri 
geldiği neticesine varılmıştır. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 1956 yılı zarfında göstermiş olduğu faaliyet ve 
mesaiye ait malûmat ve tafsilât ayrıca arz olunacaktır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Ordu Mebusu Bursa Mebusu Çankrı Mebusu Yozgad Mebusu 
R. Aksoy H. Köymen T. Uygur T. Alpay 

Gazianteb Mebusu Aydm Mebusu 
E. Cenanı Z. Vray 



Toprak ve İskân İşleri U. M. — ıoı — 

F. M. 

201 

203 

Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

11 
12 
21 
22 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşîar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

515 100 
4 237 250 

1 250 

6 250 

611 552 
4 403 853 

1 250 

6 250 

> 

611 552 
4 403 853 

1 250 

6 250 

Fasü yekûnu 4 759 850 5 022 905 5 022 905 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

224 494 
1 695 283 

293 562 
1 710 189 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 25 200 25 200 

293 562 
1 710 189 

Pasıl yekûnu 1 919 777 2 003 751 2 003 751 

25 200 

206 
II - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memulları çocuk /anı
mı 
Vilâvetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasü yekûnu 

19 000 

155 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
10 000 

224 000 

25 000 

170 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
15 000 

250 000 

25 000 

170 000 

3 000 

20 000 

2 000 

15 000 
15 000 

250 000 



1Q2 —- Toprak VÖ Iskan İşleri ü. M. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para müka
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kımm - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekunu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekunu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 

258 819 275 033 275 033 
7 187 647 7 576 890 7 576 890 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

28 000 
7 000 
20 000 
20 000 
15 000 
37 000 

' 000 

40 000 
15 000 
40 000 
30 000 
15 000 
50 000 

190 000 

40 000 
15 000 
40 000 
30 000 
15 000 
50 000 

190 000 
:xry-" •, : TST ' — = = r TT--— = 

60 000 50 000 50 000 

}6 000 J6 000 16 000 



Toprak ve îskân tşlerî ü. M, — 1Ö3 — 

F. 

305 

306 
307 

M. 

12 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler posta 
retleıi 

'. ve telgraf üc-

Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Giyecekler 
Harcırahlar 

Fasıl yekûnu 

Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman * ve hizmetliler-
le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 
Kurslar muvakkat vazife har-
cıralu 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
7 000 

20 000 

93 000 

40 000 
155 000 

195 000 

4 250 

100 000 
1 700 000 

50 000 
3 000 

1 

10 000 

1 863 001 

1957 yılı için 
Hükümetçe Enoümence 

istenen 
Lira 

50 000 
10 000 
30 000 

106 000 

40 000 
185 000 

225 000 

7 700 
, 

130 000 
1 700 000 

50 000 
15 000 

1 

10 000 

1 905 001 

kabul edüen 
Lira 

50 000 
10 000 
30 000 

106 000 

40 000 
185 000 

225 000 

7 700 

130 000 
1 700 000 

50 000 
15 000 

1 

10 000 

1 905 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 
12 

309 
21 

22 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 

4 000 
1.5 000 

19 000 

3 000 

2 000 

4 000 
15 000 

19 000 

3 000 

2 000 
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P. M. 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

230 000 

165 000 

400 000 

2 775 251 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümeree 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

250 000 

200 000 

455 000 

2 981 701 

250 000 

200 000 

455 000 

2 981 701 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

405 Hayvan yem bedeli 1 500 1 500 1 500 
414 Taşıma masrafları 

11 Toprak işleri taşıma masraf -

417 

425 

12 

10 
20 
30 
40 

50 

lan 
İskân işleri taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
İskân işleri masrafları 
Yiyecek masrafları 
Giyecek masrafları 
Tedavi masrafları 
Muhacir ve mültecilerin mas
rafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

25 000 
50 000 

75 000 

-

100 000 

215 000 
10 000 
15 000 

2 250 000 
2 545 656 

5 035 656 

25 000 
25 000 

50 000 

75 000 

150 000 
10 000 
15 000 

2 250 000 
2 200 000 

4 625 000 

25 000 
25 000 

50 000 

75 000 

150 000 
10 000 
15 000 

2 250 000 
2 200 000 

4 625 000 

427 Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 1 000 1 000 1 000 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 40 000 75 000 75 000 



Toprak* ve tskân İşleri ü. M. — 105 — 

F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

1957 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 500 
1 000 

3 500 

501 
502 

453 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 1 000 601 000 601 000 

457 îç kongreler ve teknik toplan-

476 

10 
20 

tılar umumi masrafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 yıllan borçlan 
1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

2 000 
60 000 

5 319 656 

500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

2 000 
60 000 

5 494 000 

500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

2 000 
60 000 

5 494 000 

500 

4 000 
2 000 

6 000 

6 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 15 289 054 16 059 091 16 059 091 

7 187 647 
2 775 251 
5 319 656 

6 500 

7 576 890 
2 981 701 
5 494 000 

6 500 

7 576 890 
2 981 701 
5 494 000 

6 500 



—. 106 — Toprak ve İskân İşleri U. M. 
1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

0 

751 

10 

20 

30 

Fasıl yekûnu 

Satmalmacak makine, alet ve 
malzeme 
Optik aletler ve teknik malze
me 
Traktör grupları için alınacak 
traktör, pulluk, alet ve sair 
malzeme • 
Top. Kom. Nirengi ve poligon 
tesis her türlü malzeme ve sair 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 500 000 

50 000 

15 000 

40 000 

105 000 

771 Özel fon 
* 10 4753 sayılı çiftçiyi topraklan

dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 

20 

Yatırımlar 
TL - Satmalına, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
731 İstimlâkler 

10 4753, 5618 sayılı kanun hü
kümlerine göre istimlâk edile
cek arazi bedeli 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 
1 nci maddesi mucibince öde
necek tahvil bedelleri ve kanu
ni faiz karşılığı 500 000 300 000 300 000 

1 300 000 1 300 000 

50 000 50 000 

600 000 600 000 

40 000 40 000 

690 000 690 000 

fon 
özel fondan zarar olup Ziraat 
Bankasına ödenecek para 

Fasıl yekûnu 

Yatırım yekûnu 

Alınacak (15 aded nakil vası
tası bedeli olup Maliyet bütçe
sine nakledilecek 

950 000 

0 

950 000 

2 555 000 

0 

950 000 

47 741 

997 741 

2 987 741 

150 000 

950 000 

47 741 

997 741 

2 987 741 

0 

Yatırımlar umumi yekûnu 2 555 000 3 137 741 0 
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Rapor 
26 . XII . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Encümeni Reisliğine 

Adliye Vekâletinin 1957 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edildi. 

1956 malî yılında Nafıa Vekâleti bütçesine inşaat taahhütleri için konmuş olan 9 700 000 liralık 
tahsisatla birlikte 113 834 125 liradan ibaret bulunan cari ve yatırım tahsisatı; 1957 yılında yine 
Nafıa Vekâleti bütçesine konmuş olan 3 760 000 liralık inşaat sâri taahhütleriyle birlikte 
111 473 375 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu meblâğ 1956 bütçesine nazaran 2 360 750 lira noksan
dır. 

1956 bütçe tahsisatına nazaran cari masraflarda % 1,68 farkla 1 746 250 lira fazla ve yatırım
larda % 41,7 farkla 4 107 000 lira noksanlık vardır. 

Cari masraflarda ve yatırımlarda görülen fazlalık : 

Lira 

Merkez hizmetlilerinde, 
Merkez kırtasiyesinde, 
Merkez ısıtmasında, 
Vilâyetler kırtasiyesinde, 
Vilâyetler ısıtmasında, 
Muvakkat vazife harcırahında, 
Suç masraflarında, 
Ceza ve tevkif evleri yiyecek masraflarında, 
Ceza ve tevkif evleri doktor ücreti ve ilâç. masraflarından, 
Adlî Kanun, nizamname ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenleme masraflarında, 
Kurum ve derneklere katılma payında, 
Adlî tıp kurulu için satmalınacak alet ve malzeme bedellerinde, 

Kalemlerinde yapılmıştır. 

Ve keza mevcut cari masraflarda ve yatırımlarda görünen noksanlıklarda : 

Lira 

Temsil tahsisatında 
Merkez döşemesinde 
Vilâyetler kira bedelinde 
Ceza ve tevkif evleri inşaatında 
Adliye binalarında 
Nakil vasıtaları mubayaası 

3 157 099 
kalemlerinde tasarruf ve tenzil olunmuştur. 

A 825 
15 
6 
000 
500 

63 000 
50 000 
14 400 
600 
971 
8 
55 

8 

1 796 

000 
689 
500 
000 
435 
000 

349 

2 099 
15 000 
25 000 

3 265 000 
725 000 
125 000 



Bu tenzilât hizmetlerde bir aksamayı mucibolmiyacağı gibi gösterilen fazlalıklar da hizmetin 
aksamaması için asgari bir had ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Vekâletin iç bünyesi ve çalışmaları 

Tefiş Heyeti: 

Teftiş Heyetinin kanuni kadrosu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birisi reis olmak üzere 34 mü
fettişten ibarettir. Teftiş Heyeti Reisliği Nisan ayı.ndan beri (Reisin Temyiz Mahkemesi âzalığına 
tâyini dolay isiyle) mürihal bulunmakta ve bir başmüfettiş bu makamda vazife görmektedir. Üçüncü 
sınıf müfettişlik kadrosunda 6, ikinci sınıf müfettişlikte 5 münhal olup halen 22 müfettiş ve baş
müfettiş ile teftiş ve tahkik vazifeleri yapılmaktadır. Geçen yıl temennilerimize uygun olarak mü
fettişlerin kendi kadroları dâhilinde terfi etmeleri imkânı 6798 numaralı Kanunla temin edilmiş 
ve müfettişlerin terfileri sağlanmıştır. Nisan 1956 tarihinden 13.X.1956 tarihine kadar Teftiş Heye
ti 13 müfettiş ve başmüfettişle çalışmış ve 193 mahal ile ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
ceman 111 mahkeme ve dairede teftiş ve 153 ilk ve 147 ihzari1 tahkikat yapmıştır. 

Bu yıla kadar mahkeme ve dairelerin iki senede bir teftişlerinin yapılması yolundaki prensip
ten vazgeçilerek lüzum görülen mahallere ve bir program dairesinde sık, sık müfettiş gönderilmek 
suretiyle teftiş yapılması yoluna gidilerek teftişlerin muayyen zamanlarda yapılmasından müte
vellit mahzurlar izale edilmiş ise de genişliyen teşkilâtın 22 müfettişle teftişi imkânsızlığı muva
cehesinde münhal kadrolara ve riyaset mevkiine münasiplerinin tâyin edilmesinin lüzumuna işa
ret etmek yerinde olur. 

Zatişleri : 

Hukuki ve içtimai nizamı sevk re idare eden kanunların hazırlayıcısı, ve tatbikatçısı olan 
Adliye Vekâletinin Merkez Teşkilâtının bu işleri tedvire kifayetli bir halde bulunması gerekir. 

Halen Adliye Vekâletinin vazife ve salâhiyetlerini tâyin eden bir Merkez Teşkilât Kanunu 
mevcut değildir. Merkez teşkilâtı 1327 tarihinde meriyete giren Adliye ve Mezaihip Nezareti Ni
zamnamesi ile bundan sonra meriyete giren mütaaddir kanunlarla idare edilmektedir. Her yıl 
bütçe müzakerelerinde belirtilen ve fakat Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmemiş olan mer
kez teşkilât kanun lâyihasının en kısa bir zamanda Büyük Millet Meclisine tevdiini zaruri gö
rürüz. 

Merkez teşkilât kanunu lâyihası taslağı, Adliye Vekâletinde uzun zaman evvel hazırlanmış 
ve bu kere de yani 1956 yılında beliren ihtiyaçlara göre geniş bir revizyona tâbi tutulmuş ol
duğu ve portesi bütçeye fazla külfet tahmil etmiyeeeği tesbit edilmiş bulunmasına göre, idari 
ve muvakkat tedbirlerle hizmetlerin ifasına çalışılma yolunun terk edilerek idarede istikrarın 
teminini sağlamak ve hizmetin ifasını temin eylemek bakımından Merkez Teşkilât Kanununun 
en kısa bir zamanda tedvin ve tatbiki hususuna işaret etmek isteriz. 

1955 yılında Hukuk ve Ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerine (1954 yılından devredi
lenlerle birlikte) ceman 1 815 134 dâva intikal etmiş ve bunlardan yılı içinde 1 066 055 dâva 
intacedilerek 749 129 dâva 1956 yılma devredilmiştir. 

Aynı yıl içinde müddeiumumiliklere intikal eden iş miktarı ile Sorgu hâkimliklerine intikal 
eden iş miktarı da 651 862 dir. 

1954 yılı ile mukayese edilirse mahkemelere intikal eden iş miktarında 161 214 aded artış 
görülmektedir. 

1956 yılı içinde iş adedindeki bu artış nazara alınmak suretiyle yeniden 58 mahkeme ihdas 
edilmiş ve işlerin azlığı dolayısiyle 2 mahkeme do kaldırılmıştır. 
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Bu yıl sonunda gelecek i§ cetvelleri ve müfettiş raporları göz önünde tutulmak suretiyle bütün 

teşkilâtın düzenlenmesi yoluna tevessül olunacağı öğrenilmiş bulunmaktadır. Ezcümle bu gayenin 
tahakkuku için Adliye müfettişlerinin cümlesi programlan dairesinde faaliyete geçmiş bulunmak
tadırlar. 

1956 yılı bütçesiyle alman hâkim kadrolariyle kâtip ve başkâtip kadroları uzun zamandan beri 
terfi ettirilemiyen hâkim ve katiplere tevzi edilmek suretiyle üst derecelere terfileri sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu suretle 1956 yılı içinde 2 179 hâkim ve 1 180 başkâtip ve zabıt kâtibine üst derece kadrosu 
verilmiştir. ';•<•* 

1956 yılında 142 hâkim istifa, iki hâkim Vekâletin muvafakati ile ayrılmış, 59 hâkim yaş haddi 
ve Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi hükümlerine tevfikan emekliye sevk edilmiş ve 
5 hâkim de vefat etmiştir. Bu miktarlara göre meslekten ayrılan hâkimlerin geçen seneye naza
ran çok az miktarda olduğu tesbit edilmiştir. 

Aynı yıl içinde stajlarını ikmal eden 81 hâkim namzedi hâkim muavinliği sınıfına tâyin edilmiş 
ve 97 hukuk mezunu da hâkim namzetliğine alınmıştır. 

Bunun dışında hariçten geçen yıl alman 10 avukata mukabil bu yıl 33 avukat mesleke alınmıştır. 

Meslekten ayrılanların adetleri ile mesleke alınanların adetleri arasındaki boşluğun doldurul
ması için hâkimlik meslekinin daha cazip bir hale konması ve Hukuk Fakültesinden iyi derecede 
mezun olan gençlerin mesleke alınmaları hususunun tetkik ve temini lüzumuna işaret etmek iste
riz. Halen 3 424 kanuni hâkim kadrosunun 635 i tasarrufta tutulmakta ve bu rakamın haricinde 6 
Temyiz Hâkimi ile birlikte 330 münhal bulunmaktadır. 

Memleketimizde son senelerde iktisadi inkişafın serbest hayat sahasında temin ettiği imkânlar 
dolayısiyle yetişmiş birçok elemanların hâkimlikten uzaklaştıkları bir vakıadır. Mahrumiyet böl
gesi telâkki edilen yurt köşelerinde çalışan hâkimlerin bu yurt köşeleri diğer yerler gibi müsait bir 
hale gelinceye kadar bâzı imkânlara sahibolmalarının sağlanmasını zaruri görmekteyiz. Yolu 
müsaidolan ve kazalarla irtibatı bulunan nahiyelerle nüfus ve tapu teşkilâtı ve doktoru bulunmı-
yan ve iş adedi müsâidolmıyan nahiyelerde mahkeme bulundurulmasının verimli olmadığı ve 
dâvaların uzamasına ve tarafların fazla masraf yapmalarına yol açtığı gibi hâkimlerin istifalarına 
da sebebolduğu bir vakıadır. Geçen seneki bütçe raporunda da temas edildiği üzere mahrumiyet böl
gesi telâkki edilen yerlerle nahiye mahkemeleri mevzuunun üzerinde durulması ve Millî Müdafaa 
Vekâletinde tatbik edildiği gibi yurdun mahrumiyet bölgelerine tefrik edilerek bu bölgelerde iki 
sene çalıştırılan hâkimlerin daha müsait hayat şartı olan mahallere nakil işinin kanun hükmüne ve 
prensibe bağlanarak bu prensibin teşkilâta duyurulması ve tatbikinin temini lüzumuna işaret et
mek isteriz. 

Mesleke eleman temini ve münhallerin doldurulması ve gelecek yıllarda artacak olduğunu tahmin 
ettiğimiz inhilâlleri karşılamak üzere Hukuk Fakültesinde okuyan talebelere adalet cihazı bünye
sinde mecburi hizmetle vazife görmelerini teminen burs tesisi yoluna gidilmesi lüzumuna kaani bu
lunmaktayız. Evvelce tecrübe edilen ve halen birçok vekaletlerce tatbik edilmekte bulunan bu yo
lun verimli neticeler vereceği muhakkaktır. Adliye Vekâletinin âcil tedbir olmak üzere bu yola mü
racaat etmesi lüzumuna kaaniiz. 

Diğer taraftan ceza dâvalarında hakkın ve hakikatin meydana çıkarılmasında büyük rolü olan 
Adlî Tıp mevzuunun da ele alınması lüzumludur. Kanuni kadrosu 40 olan Adlî Tabipliklerin 30 
adedi ve kanuni kadrosu 15 olan Adlî Tıp asistanlığının 13 adedi münhal bulunmaktadır. 
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Adlî Tıp Meclisinde ise 4 münhal vard;r. Hakime ışık tutan bu müessesenin bu günkü kifayetsiz 

kadrosu ile geniş bulunan faaliyet sahasında müsmir olabilmesi için kemiyet ve keyfiyet bakımın
dan kadrosunun yeni baştan düzenlenmekti: ve her ağır ceza merkezinde bir Adlî Tabip bulundurul
ması lüzumuna işaret etmek yerinde olur. Halea mevcut 9 Adlî Tabip İstanbul, İzmir,* Ankara, Bur
sa, Adana gibi büyük şehirlerde ve kifayetsiz olarak vazife görmektedirler. 74 müstakil ve 28 mü-
rettep ağır ceza merkezlerinde birer Adlî Tabip mevcudiyeti lüzumu aşikâr olmasına göre müesse
senin istikbali yönünden ciddî endişeler duymakta bulunduğumuzu da arz ederiz. Kaldıki, Ankara 
ve iç Anadolu ile Şark mıntakasında merkezî lâboratuvarlar tesisi hususundaki lüzumu da nazara 
alarak kadro ve teşkilâtını buna göre ayarlamak gerekir. 

Tıp Fakültesini bitiren doktorlarımız adlî tabipliğe rağbet etmemektedirler. 

Bu sebeple Tıp fakültelerinde okuyan talebelerden de burs verilmek suretiyle ve adlî tabip yetiş
tirilmek üzere mecburi hizmetli elemanlar temini yoluna gidilmesi zaruridir. Senede şimdilik '130 u 
Hukuk ve 20 si Tıp Fakültesinde okutulacak talebe için ödenecek burs tutarı 270 000 liraya baliğ 
olur ki, temin edeceği fayda bakımından bu miktar bütçeye de külfet tahmil edecek mahiyette de
ğildir. Bu yola gidilmediği takdirde hâkim ve adlî tabip kadrolarında önümüzdeki senelerde vâki 
olacağını tahmin ettiğimiz münhallerin kapatümasınm mümkün olamıyacağma işaret etmek yerinde 
olur. 

Hâkimlerin yardımcıları olan başkâtip ve zabıt kâtipleri ile icra memurları ve infaz personelinin 
iyi yetişmiş olmalarının ehemmiyeti inkâr edilemez. Bu itibarla diğer vekâletlerde olduğu gibi bu 
personelin iyi bir şekilde yetişmelerini teminen bir meslek mektebinin ihdasım ve bunun için Merkez 
Teşkilât Kanununa gerekli hükmün ilâvesini lüzumlu mütalâa etmekteyiz. 

Arazi kadastro mahkemelerinin iş hacımları nazara alınarak bu mahkemelere vazifeyi ifa edebile
cek ehliyette tecrübeli hâkimlerin tâyin edilmesi ve kalem teşkilâtının da iş hacmma muvazi olarak 
düzenlenmesi ve hâkim kadroları adliye bütçesine aktarıldığı halde daktilo, odacı gibi müstahdem \ 
kadrosunun ve mahkemelerin sair tahsisatının Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde kaldığı ve 
bu hususun muamelâtı işkâl ettiği nazara alınarak bir kanunla bu hususun ıslahı ve kadastro mah
kemeleri yol tazminatının da umumi mahkemelerde çalışan hâkimlerin yol tazminatı ile ayarlanması 
gerektiği mütalâasmdayız. 

Temyiz Mahkemesinde raportörlük yapan başkâtip sınıfındaki vazifelilerin hâkim sınıfında olan 
raportörlere temin edilen haklarla aynı seviyede bulunmaları için gereken kanuni tadilâta tevessül 
olunması 1956 raporunda yazılı olduğu halde vekâletçe bu konu üzerinde halen çalışmalar yapılmadı
ğını da tebarüz ettirmek isteriz. 

Suçüstü tahsisatına ayrılan paranın üçte birinin vesait masrafı olarak ödendiği ve bu tahsisatın 
her sene arttığı bir vakıadır. 

Cürmümeşhut vakıalarında kullanılmak üzere bu sene için asgari 10 aded jeep alınmasının hem 
tasarruf ve hem de vasıta sahipleri ile Adalet müesseseleri arasında vukua gelen nahoş hâdisele^jı 
önlenmesi bakımından çok lüzumlu olduğuna kaani bulunmaktayız. 

Bu şekilde vasıta tedariki mümkün olmadığı takdirde hemen her vilâyette bulunan emniyet ve 
jandarma jeeplerinin bu işlerde de kullanılması için bir formül tesbit edilmesinin uygun olacağına 
işaret etmek isteriz. 

Temyiz mahkemesi faaliyeti : 

Temyiz Mahkemesine intikal eden işlerin seneler itibariyle artışını gösteren tablo aşağıdadır. 

% 
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Senesi Gelen Çıkan Devir 

1946 
1950 
1.951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

108 504 
123 547 
133 540 
149 444 
164 437 
173 492 
176 820 
165 790 

95 301 
111 276 
116 975 
121 024 
133 170 
160 079 
161 833 
141 418 

13 203 
12 271 
16 565 
28 420 
31 267 
13 413 
14 987 
24 372 (x) 11 ay 

hk. 
1956 yılının 11 aylık mesai neticesi dairelerden her birine isabet eden iş miktarı ile çıkan ve 

clevrolunan iş miktarlarına ait cetvel de aşağıdadır. 

(Men Çıkan Devir 

Hukuk Umumi 
1. Hukuk 
2. » 
3. » 
4. » 
5. » 
6. » 
7. » 

T:.caret 
icra - iflâs 

Heyeti 

Ceza Umumi Heyeti 
1. Ceza 
2. » 
3. » 
4 » 
5. » 

827 
8 631 
7 096 
8 263 
8 560 
9 804 
10 148 
18 851 
Gelen 

8 163 
7 120 
1 179 
4 250 
21 840 
24 685 
19 313 
7 060 

734 
7 911 
6 583 
7 996 
7 361 
8 624 
8 053 
15 125 
Çıkan 

6 815 
6 219 
975 

3 040 
18 424 
21 477 
15 879 
6 202 

93 
720 
513 
267 

1 199 
1 180 
2 095 
3 726 
Devir 

1 348 
901 
204 

1 210 
3 416 
3 208 
3 434 
858 

Temyize arz olunan dosyaların işi çok olan dairelere fazla âza verilerek (Bir reisin riyasetin
de) mütaaddit heyetler teşkili suretiyle tetkikatın daha seri olarak ifasını mümkün görmekteyiz. 
Kadrosunda mevcut 4 münhaie münasiplerinin tayini ve 100 lira asli maaşlı 15 âzalık ilâvesi sure-
tiy^p dairelerin mütaaddit heyetler halinde çalışmalarının lüzumuna işaret ederiz. 

Temyiz Mahkemesi binasının mevcut dairelerin rahat çalışabilmelerine müsaidol madiğini ve bu 
yüzden raportörlerin evlerinde tetkikat yaparak haftanın muayyen günlerinde takrir için daireye 
gittikleri bir vakıadır. Temyiz Mahkemesi binasının üst kısmında yarım kalmış olan katın tamam
lanması suretiyle hizmetin dairede ifasının teminini temenni ederiz. 

Hukuk işleri : 

1. Vazifelerinin ehemmiyeti bakımından münhal bulunan umum müdürlük ile başmuavinlik 
makamlarına münasiplerinin en kısa bir zamanda tâyini ve bu makamlann münhal tutulmaması ve 
sık sık değişiklik yapılmaması lüzumuna işaret etmek isteriz. 
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2. Hâkimlerin teminatlarını müspet esaslara göre tesbit ve hâkimlerin iyi bir surette yetişti

rilmelerini sağlıyacak terfi ve terfihlerini temin eyliyecek hükümlerle mücehhez yeni ve günün 
icap ve ihtiyaçlanna uygun Hâkimler Kanunu tedvini ve Büyük Millet Meclisine sevkı 1956 yılı 
raporunda temenni edilmişti. Bu temenniye uyarak vekâletçe ciddî bir mesai sarfı ile ve ilmî bir 
komisyonda Hâkimler Kanunu lâyihasının hazırlandığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. An
cak, bu lâyiha henüz Büyük Millet Meclisine sumılmamıştır. Bütçe müzakereleri sırasında 1956 
yılı zarfında Büyük Millet Meclisine tevdi edileceği bildirilen bu kanunun Büyük Millet Meclisine 
sevkı hususununun lüzumuna işaret ederiz. 

3. Hukuk dâvalarında emniyet, sürat ve isabeti temin eyliyecek ve icra muamelelerinde müessi-
riyet ve sürati sağlıyacak tedbirlerin alınması ve bu maksatla bu mevzuları düzenliyen ana ve yar
dımcı mevzuatın derhal ıslahı lüzumuna 1956 raporunda işaret edilmişti. Büyük Millet Meclisine tev
di edilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tadil lâyihasının henüz kanunlaşmadığı ve Adliye 
Encümeni su komisyonunca tetkik edilmekte olduğu ve icra ve iflâs Kanunu tadili için vekâlette ya
pıldığı bildirilen çalışmaların devam etmekte olduğunu ve dâvaların sürat, sadelik ve emniyetle inta
cını teminen vekâletçe umumi tebligat kanunu tedvinine tevessül edilerek teşkil edilen ilmî komisyo
nun bu husustaki çalışmalarının ilerlemekte bulunduğunu komisyona arz ederiz. 

4. Mahkemelerdeki dâva fazlalığını önliyecek tedbirlerin ittihaz edilmesi, Temyiz Mahkemesinin 
bugünkü yüklü haline; daire adedinin fazlalaştırılması, intikal eden işlerin azaltılması suretiyle ça
lışmaların uygun şekilde düzenlenmesi gibi tedbirlerle müessir bir şekilde çare bulunması lüzumuna 
kaaniiz. 

Adliye Vekâletinin 1956 yılındaki faaliyetleriyle yukarda arz ettiğimiz hususlar üzerinde vekâlet
çe de durulduğunu ve çalışmalar yapıldığını müşahede eyledik. Hâkimler Kanununda endişelerimizi 
karşılıyacak veçhe verilmesi hususunda çalışmalar yapıldığını, kısa bir zamanda Hâkimler Kanunu 
tadil lâyihasının Meclise getirileceğini ve Merkez teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası üzerindeki ça
lışmalarının ikmal edildiğini, Ticaret Kanununun tatbikatı ile alâkalı olarak vücuda getirilmesi ica-
beden ticaret sicili, gemi bayrak, şahadetnamesi, Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve Genıi sicili ni
zamnamelerinin hazırlanarak Şûrayı Devlete intikal ettirildiğini ve bu kanuna muvazi olarak Harç
lar Kanununda yapılması icabeden tadile ait lâyihanın hazırlandığını, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun da, Su Komisyonu halinde Adalet Komisyonunca tetkik edilmekte bulunduğunu öğren
dik. Türk Kanunu Medenisinin 30 senelik tatbikatımızda elde edilen neticelerle tebellür eden içti
hatları nazara alınmak suretiyle vekâlette teşkil edilen ilmî komisyonca yeni baştan düzenlenmekte 
olduğunu ve çalışmaların 1957 yılı ortalarına doğru ikmal edilerek hazırlanacak esasların mütehas
sısların ve Meclisin 1957 yılı zarfında tetkikine arz edilebileceğini de tesbit ettik. Demokratik ruh ve 
esaslara sadık kalmak şartiyle (bünyemize uygun Medeni Kanun lâyiha taslağının 1957 yılı faali
yet devresi zarfında Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesini temenni etmek yerinde olur. 

Sön 10 yıl içinde mühim bir artışla yekûnu 63 î bini aşan hukuk dâvaları varidelerinin tahfifini 
temin edecek bulunan ve geçen yıl raporumuzda işaret edilen hususlar ^hakkında Vekâletçe yapıl
makta olan çalışmalar henüz intacedilmemiştir. Orman ve yaş tashihi dâvalarının azalmasına matuf 
kanuni tedbirler ile faiz hadlerinin para piyasasının yüksek faiz arasındaki farktan faydalan
makta olan mütemerrit borçluların kanunu kendilerine siper etmek suretiyle gösterdikleri tekâ-
sülü önlemek maksadiyle Borçlar Kanuntı ve icra ve iflâs Kanununun bu hususa mütaallik hü
kümleri ve usul kanunlarının cezai ahkâmının takviyesine ve boşanma dâvalarında sulh teşebbüsü 
ve ihtar dâvası gibi fayda vermiyen formalitelerin kaldırılmasına matuf kanuni tedbirlerin itti
hazı, mera ve sulardan doğan ihtilâfların önlenmesi, nizasız kaza işlerinin formaliteden kurtarıl
ması için gerekli mevzuatın tedvini işinin ilmî heyetlerce tetkik ve düzenlenmesi hususunun sürat- « 
lendirilmesi lüzumuna da kaani bulunmaktayız. 

Modern münakale faaliyetimizi tanzim edecek olan Türk hava seyrüsefer kanunu lâyihası
nın da bir an evvel kanunlaşıp hava seyrüseferini modern bir nizama tâbi kılınması «hususundaki 
çalışmaların da en kısa bir zamanda intacedilmesi lüzumuna işaret ederiz. 
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Noterlik: 

Hukuki ve iktisadi muamelâtın selâmet ve emniyetini sağlamıya hadim olması gereken noterle
rin ehil ve mütehassıs ellere tevdii ieabeder. Büyük merkezlerde münhal noterliklerin açık tutul
maması ve noterlik meslekinde ilerlemenin şart ve kayıtlara bağlanması ve kanunda bu maksatla 
tadilât icrasına lüzum olup olmadığı hususunda Vekâletçe en kısa bir zamanda tetkik yaptırılarak 
rnuktezasınm tâyin ve ifası 1956 raporunda işaret edilmiş idi. Vekâletten teşkil edilen ilmî bir ko
misyon noterlerin ehliyetleri, staj, sınıflandırma, noter birliğinin kurulması, sosyal sigortaları 
muamelelerinin basitleştirilmesi, harçlarda ahenk temini bakımından mevzuu tetkik ederek kanun 
lâyiha taslağını hazırlamakta bulunduğunu öğrendik. Noterlik müessesesinin en kısa bir zamanda 
düzenlenmesi ve emniyetin takviyesi bakımından çalışmaların intacedilerek 1957 yılı zarfında Bü
yük Millet Meclisine intikal ettirilmesi lüzumuna işaret ederiz. Halen 64 noter, 78 noter muavi
ni, 558 muvakkat salahiyetli noter muavini mevcudolup bunlardan 10 noterlik ve 5 noter muavin
liği münhaldir. Vazifeleri ve ehliyetleri müsait bulunmıyan başkâtiplerin bilhassa büyük ikti
sadi merkezlerde noterlere vekâlet etmesinin mahzurları göz önüne alınarak münhallerin eflıil ele
manlarla kapatılması gerektiği mütalâasmdayız. 

Avukatlık: 

Avukatlık müessesesinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale ifrağına mütaallik çalış
malara başlanmış bulunduğunu ve henüz intacedilememiş olduğunu öğrendik. Avukatlık mesle
kine intisapta aranacak şartların hâkimlerde derpiş olunan şartlarla ahenkli bir surette takviye
sine ve meslekin vatandaş yardımına en emin bir melce haline getirilmesine matuf tedbirlerin alın
masını ve ehliyetsiz şahıslara ruhsatname verilmesi hususunun önlenmesini ve imtihan müessesinin 
ihdasını temine matuf bulunan bu çalışmaların 1957 yılı zarfında ikmal edilerek Büyük Millet Mec
lisine intikal ettirileceği yolundaki vekâletin karar ve çalışmalarının yerine getirilmesinin faydalı 
olacağına kaani bulunmaktayız. 

Vekâletin : Adliye mensuplarına Garp hukuk kültürünün aşılanmasını sağlamaya matuf faaliyet
lerini kâfi bulmamaktayız. 4489 sayılı Kanuna göre tahsis olunan bursların çoğaltılması ve bey
nelmilel ilmî ve hukuki temaslar bakımından daha geniş imkânlar araştırılması lüzumuna kaani-
yiz. Halen Adliye Vekâletinde Temyiz Müessesesi haricinde Avrupa'da lisans yapmış (3) hâkim 
ve doktora yapmış (32) hâkim ve bir sene müddetle tctkikat yaparak mesleke avdedetmiş (15) 
hâkim bulunmaktadır. Halen Avrupa'da muhtelif mahallerde tetkikat için (6) hâkim mevcuttur. 
Geniş faaliyet sahası olan ve içtimaî ve hukuki nidamı sevk ve idare eden kanunların yapıcısı ve 
hazırlayıcısı bulunan Vekâlet bünyesinde bu derece az miktarda Garp memlenetlerinde tahsil ve tet
kik yapmış eleman mevcudu ile gayenin temin edilebilmesini mümkün görmemekteyiz. Bu itibarla 
beynelmilel teşekküllerle ve üniversitelerle temas sağlanarak 4489 sayılı Kanun hükümlerinden isti
fade suretiyle Avrupa ve Amerika'da tahsil ve tetkik için asgari 50 hâkimin (Müktesebatmı artır
maları için) gönderilmeleri ve bu hâkimlerin muayyen mevzuları tetkik mecburiyetinde bulunma
larının sağlanmasını ve sonradan doktora yapmış hâkimlerin terfi ve terfihlerinin teminini ve tetkik 
raporlarının adlî ceridelerde veya kitap halinde neşrini temenni etmek yerinde olur. 

Ceza işleri: * 

1. Bu daire Umum Müdürlüğü halen münhal olduğu gibi muavinlik kadrolarından birisi ve 
4 ncü, 5 nci şube müdürlükleri de münhaldir. Kadrosunda 13 hâkim çalışmaktadır. Mühim vazifeleri 
bulunan bu umum müdürlüğün uzun müddet münhal tutulmaması ve bu makamda sık sık değişiklik 
yapılmaması lüzumuna işaret etmek isteriz. • 

2. Geçen yıl bütçe raporunda Ceza Kanunu üzerinde yapılan revizyonla yeni baştan tanzim 
edilen ön lâyihanın en kısa bir zamanda Büyük Millet Meclisine tevdii lüzumuna işaret edilmiştir. 
Adliye Vekâleti millî bünyemize uygun olarak ihzar ettiği ön lâyihayı bastırarak bu sahada İhtı-
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sası bulunan hukukçulara ve üniversitelere göndererek mütalâalarını henüz almamış ve fakat çalış
malarını bu safhaya intikal ettirmiş bulunmaktadır. 

Tek metin olarak ihzar edilen bu ön lâyihanın 1957 yılında Büyük Millet Meclisine intikal etti
rilmesini temenni ederiz. Şu ciheti de tekrar tebarüz ettiririrz ki; millî bir ceza kanunu ihzarı için 
Adliye Vekâletinin Üniversiteler kriminoloji enstitüleri ile teşriki mesai ederek uzun vadeli çalışma 
yapması lâzımdır. Bunun için bütçede mevcut tahsisat kâfi bulunmaktadır. 

3. Takip, tahkik ve muhakemelerin sürat ve sadelik ve emniyetle icrasını sağlamak maksadiyle 
Adliye Vekâletinden 1955 yılında ihzar edilen ve Büyük Millet Meclisine tevdi olunan Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu lâyihası halen Adalet Komisyonunda tetkik edilmektedir. Yıldan yıla ade
di yükselen ceza dâvaları duruşmalarının süratle intacını temin edecek olan bu lâyihanın kısa 
bir zamanda tetkikatmm ikmaliyle Umumi Heyete tevdiinin lüzumuna kaaniiz. 

4. Aylak durumda olan çocuklarla birlikte suçlu çocuk mevzuları üzerinde yıllardan beri ya
pılmakta olan çalışmaların intacedilerek Büyük Millet Meclisine intikal ettirildiğini ve muhtelit ko
misyonda lâyihanın manen ve maddeten terk edilmiş çocuk problemi ile birlikte mütalâa edil
mek kaydiyle iade edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu mühim dâvanın çocuk suçluluğunu ön
leyici kısmı ile suçlu çocukların cezalarının infazı kısımları üzerinde çalışmalarının müsmer bir 
sonuca bağlanmasını temenni ederiz. 

5. Adlî sicil teşkilâtında akşıyan hususların cari bütçe yılında verilen tahsisatla giderilmesi
ne çalışıldığını müşahede ettik, bu tesisin daha mükemmel bir hale konması hususunda vekâlet
çe tedbir alınmakta olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayız. 

Ceza ve tevkif evleri: 

Hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı, mahkûmun cemiyet hayatına yeniden intibak ettirilmesi mak
sat ve gayesi etrafında toplanır. Islah gibi çok mühim bir vazifenin ifa edileceği yer olan ceza evi 
binalarının inşasına gerekli ehemmiyetin verilmesi icabeder. 

1950 yılında sayıları 495 olan ceza evleri bugün, çocuk ceza ve ıslah evleri dâhil adedleri 674 
e yükselmiştir. 

Bu ceza evlerinden ekserisi uzun müddet kullanılıp ömrünü ikmal ettikten sonra hapishane it
tihaz edilmiş olan binalardır. Çoğu, han, ardiye, kilise, kışla gibi ceza evi binası olarak kullanıl
maya elverişli olmıyan yerlerdir. Buralarda cezalar müşterek hapis sistemine göre infaz edilmek
tedir, 1950 yılma kadar inşa edilmiş olan 87 ceza evinden ancak (27) si bir plân dâhilinde inşa 
edilmiş olup bugünkü infaz telâkki ve sistemine uygundur. 

.1950 yılından itibaren inşasına başlanan 200 ceza evi atelye, hücre binalarından 136 sının hiz
mete açılmış olduğunu ve 64 ceza evi binasının inşasına devam edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
Halen 422 (merkez, kaza ve nahiye ceza evleri ile birlikte) ceza evinin inşaatına katî zaruret var
dır. 

Yılda (250 - 300) arasında değişen ceza ve tevkif evlerindeki firar vakaları ile öldürme, öldür
meye teşebbüs ve yaralama gibi hâdiselerin vukuunda gayrimazbut ve tedbir almaya gayrimüsait 
bulunan bu binaların birinci derecede âmil olduğu kanaatindeyiz. 

Müteakip senelerdeki inşaat faaliyetine daha fazla hız verilerek bilhassa bölge ceza evi inşaa
tının ön plâna alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

inşalarına, katî zaruret olduğunu işaret ettiğimiz 422 ceza evi için 250 000 000 liraya ihtiyaç 
olup, bu maksatla tanzim olunan 10 senelik inşaat programının yıllık miktarı 25 000 000 liranın 
gelecek senelere, sâri taahhütlere bağlanmak salâhiyetini veren hususi bir kanunla tatbiki husu
sunun Nafıa Vekâletine yazıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
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6174 sayılı Kanuna ek son infaz tekniğine uygun olarak mahkûmun ahlâki durumuna, suçunun 

mahiyetine göre sınıflandırma esasına müstenit 1953 yılında izmir'de inşasına başlanılan 200 ki
şilik hastanesiyle birlikte 1 200 kişilik bölge ceza evinin 1957 yılı Haziran ayı nihayetinde hizmete 
açılabileceğine ve aynı kanuna dayanarak 200 kişilik hastane ile birlikte 1 400 kişilik İstanbul ce
za evinin inşasına başlanmış olup birinci kısım inşaatının 30 . I . 1958 tarihinde ikmal edüebile-
ceği öğrenilmiştir. Vatanın Şark ve Cenup bölgeleriyle iç Anadolu'da yapılması gereken bölge 
ceza evlerinin de en kısa bir zamanda inşası için gereken tedbirlerin alınmasını temenniye şayan 
görürüz. 

Geçen yıllardaki bütçe tenkidlerinde olduğu gibi bu yıl da (A) tipi ceza evlerinin ziyadan, 
rüyet sahasından mahrum bulunan dört cephesi kale duvarından farksız olan bu binaların evsa
fını daha iyi sıhhi şartlarını ihtiva etmek üzere tadiline lüzum olup olmadığını yeniden krimino
log ve psikologlardan müteşekkil bir heyete tetkik ettirilmesinin faydalı olacağına kaaniiz. 

1957 yılında yeniden ceza evi yaptırılması için bütçe lâyihasına tahsisat konmamış bulunduğu gi
bi inşaatına başlanmış olan Aydın Ceza Evi, Çorum, Tokad, Erzincan, Sivas, Akşehir, Kırşehir, Ak
saray, Tekirdağ hücre binaları ile Kayseri ve Sivas atelye binaları, izmir Çocuk Ceza ve Islah Evi bi
nalarının ikmal için keza tahsisat konmamıştır. 741/13 ncü fasılda mevzu 1 000 ÖÛ0 liralık tahsisat 
izmir Çocuk Ceza ve Islah Evi ile Sivas atelye binasının ikmali inşaatı karşılığıdır. Yukarda adı ge
çen mahaller binaları ile atelyelerin 1956 yılında inşaatına 2548 sayılı Kanunla toplanan paralarla baş
lanmıştır. Bunların ikmal inşaatı için 4 777 000 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış ve bu kanunla 
temin edilen gelir senede 800 000 lirayı aşmadığı cihetle 1957 yılında inşaalarımn ikmali için baki
ye karşılığı olan 4 000 000 liranın bütçeye vaz'ı hususunun komisyonca tetkiki lüzumuna işaret ede
riz. Keza ceza tevkif evlerinin tamiri için vekâlete intikal eden talep miktarı 2 028 580 lira olduğu 
halde bunun için esaslı tetkika müstenidolmaksızm lâyihada 1 000 000 lira tahsisat vaz'edilmiştir. 
1952 yılında vukuu muhtemel tamirat karşılığı da bütçe lâyihasına konmamıştır. Bu itibarla, tami
ratın yapılabilmesi ve muhtemel tamir işlerinin zamanında icrası için 1 000 000 liralık tahsisata 
1 500 000 lira daha zammedilmesi hususunun teemmülünü komisyonun takdirine arz ederiz. 

1721 sayılı Hapisane ve tevkifhanelerin sureti icrası hakkındaki Kanun ile Ceza ve Tevkif evleri 
Nizamnamesi hükümleri mahkûm ve mevkuflara verilecek gıdanın Adliye Vekâleti tarafından tesbit 
edileceğini âmir bulunmaktadır. 

Cari bütçede mahkûm ve mevkuflar aşağıda gösterilen miktar üzerinden iaşe edilmektedir : 

Hasta ve hücre mahkûmları 
Bölge ceza evleriyle çocuk ıslah evi mahkûmları 
Diğer mahkûmlar 
Gardiyanlar 
Makinist, usta, kaloriferci, elektrikçi, hastabakıcı, 
şoför, aşçı, çamaşırcı, hademe 

Yekûn 9 851 218 liradır. 

1957 yılı bütçesinde 971 689 lira fazlası ile 10 822 907 lira teklif olunmaktadır. Bu fazlalık 
münhasıran mahkûm ve mevkuf mevcudunun 43 000 e yükselmesinden ve 200 mevcutlu Çocuk Is
lah Evi mahkûmlarının tam kalori üzerinden iaşesini bu husustaki talimatname hükümleri âmir 
bulunmasından dolayı günlük 125 kuruştan iaşe edilmelerinden neşet etmektedir. Diğer mahkûm
ların günlük gıda fiyatları üzerinde bir artırma yapılmamıştır. Bununla beraber geçen yıl bütçe 
tenkidlerinde arz ettiğimiz gibi bölge ceza evi ve diğer ceza evi mahkûmlarının da tam kalori üze
rinden iaşe edilmeleri lüzumuna ehemmiyetle işajet etmek isteriz. 

Gün 
Tutan adedi 

501 875 =: 365 
1 463 139 = 365 
7 346 574 = 365 

498 006 = 365 

41 610 = 365 

Beherinin bir 
günlük iaşesi 

X 
X 
X 
X 

X 

125 
90 
60 
60 

60 

i 

X 
X 
X 
X 

X 

Mahkûm 
adedi 

1 100 
4 454 

33 546 
2 271 

190 
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Bütçenin (D) cetvelinde dâhil olan personelin kadrosunda her hangi bir artırma yapılmamış

tır. 100 - 200 arasında gardiyan ücretlerinin azlığı dolayısiyle bu hizmetlere bizzarure tâyin olu
nan şahısların kifayetsizliğinden dolayı gerekli istifade sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 

Varidat fazlalıklarından istifade edilmek suretiyle gardiyan ve diğer personel ücretlerine 25 er 
lira zam yapılmasını ve mümkün olmadığı takdirde mütaakıp bütçe yılında zam yapılması hususu
nun temini lüzumuna işaret etmek isteriz. 1956 bütçesi raporunda ceza evi personelinin kifayetli 
bir duruma getirilmeleri için kurslardan geçirilmelerinin lüzumuna işaret ettiğimiz halde Vekâ
letçe bu hususlar henüz temin edilmemiş bulunduğuna işaret etmek isteriz. 

Bundan başka, hususi bir surette yetiştirilmeye muhtacolan dış muhafaza teşkilâtının da jan
darmadan alınarak ceza evi idaresine bağlanması imkânlarının temin edilmesinin lüzumunu belir
tiriz. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi 1956 yılında sayıları 495 olan ceza evi bugün (674) e yükselmiş 
bulunmaktadır. Bu ceza evlerinin istiap hadleri yeni hizmete girenlerle birlikte geçen yıla nazaran 
(242) farkla 26 742 dir. Buna mukabil mahkûm ve mevkuf sayısı 1 Ekim 1956 durumuna göre 
43 662 ye yükselmiş ve ceza evlerinde izdiham tevlidetmiş bulunmaktadır. 

Suçluluk nispetinde büyük bir artış kaydedil memektedir. Buna mukabil ceza evlerindeki hü
kümlü hareketinde aşağıda gösterildiği üzere bir artış mevcuttur. 

Yıl 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Mahkûm 
adedi 

20 792 
5 783 
13 747 
16 251 
17 196 
23 501 
31 150 
27 215 

Mevkuf 
adedi 

13 726 
11 196 
14 160 
15 611 
16 054 
17 094 
17 635 
16 447 

Yekûn 

34 518 
16 979 
27 907 
30 862 
33 250 
40 595 
48 785 
43 662 

(Af Kanunu dolayısiyle mevcut düşmüştür.) 

1 Ekim 1956 tarihine kadar 

Hükümlü miktarındaki artış geçen sene de arz ettiğimiz gibi 9.VII.1953 tarihinde kabul edilmiş 
6123 sayılı Kanunla infaz sistemimizde yapılan değişiklik dolayısiyle ceza müdetîerinin uzama
sından ileri gelmektedir. İnfaz rejiminde 1953 yılında yapılan tadil dolayısiyle ceza müddetlerinin 
uzamış bulunmasına ve suçluluğun önlenmesi için bu suretle vâki tesirin, infazın gaye ve hedefle
riyle tekâmülünü ihlâl etmemesi ve beynelmilel infaz kongreleri kararlarına uygun istikamete 
tevcihi bakımından birinci devrede hücre müddetinin asgari hadde indirilerek mahkûmun her dev
rede iyi bir hal gösterdiği takdirde müddetten istifade etirilmesi ve tedrici serbesti sisteminin lâ-
yikı ile tatbikini sağlamak üzere infaz sistemimizde gerekli tadilâtın icrası lüzumuna işaret et
mek isteriz. 

Birleşik Milletler Teşkilâtı mütehassısı tarafından infaz müesseselerimizde yapılan tetkik so
nunda verilen rapor da, bu görüşümüzü teyideylemektedir. 

Türk Ceza Kanununun 13 ve mütaakip maddeleri mucibince mahkûmların çalışmaları mecburi
yeti bulunduğu halde iş esası üzerine müesses ceza evleriyle, merkez ceza evlerinde ceman 27 215 
hükümlüden 4 606 hükümlü çalıştırılmakta ve 21 609 hükümlü işsiz bırakılmaktadır. Kanun hük
münün kısa bir zamanda tatbiki suretiyle mahkûmların istisnasız olarak çalıştırılmalarını teminen 
gereken tedbirlerin alınmasının lüzumuna keza işaret etmek isteriz. 

İş esası üzerine müesses zirai ceza evleri tesisi hususunda Adliye Vekâletinin ciddî teşebbüsle
re geçerek tetkikler yaptırdığını Niğde'de bir zirai ceza evi tesisi için bu vilâyete inşaat ekibini 
göndermiş bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Zirai ceza evlerinin mahkûmların sağlığı ve ıslahı ile, bilgilerinin artırılması bakımından 

ehemmiyeti ön plânda mütalâa edilerek bu ceza evlerinin çoğaltılması ve bilhassa Orta - Anadolu 
ve Şark mıntakalarmda tesisi hususundaki çalışmaların müspet olarak intacını faideli buluruz. 

1957 yılı bütçesinin fasıl ve maddeleri üzerindeki tetkikat ve teklif olunan ilâveler : 

Fasıl 101. — Vekil tahsisatı : Kanuna müstenit ve aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 201 — Memurlar maaşı : Kadrolara göre hesabedilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 202 — Ücretler : Bu faslın 11 nci maddesinde görünen 3 825 lira fazlanın 2 125 lirası (D) 
cetvelinde mevcut kadroların tutarına nazaran tahsisat noksanını ikmal için ve 1 700 lirası da ma
kam otomobili şoförü ücretinin diğer vekâletlerde olduğu gibi 300 liradan 400 liraya çıkarılmış ol
masından mütevellittir. 12 nci maddede bir değişiklik yoktur. 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : Aynen kabul 
edilmiştir. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek para 
mükafatı : Bu fasıldan 1955 yılında bir sarfiyat yapılmamıştır. Bu sene içinde de bir masraf ol
madığından 1957 muhtemel masrafı karşılığı faslında 3 000 lira bırakılarak buradan 3 000 lira
nın tenkisi mütalâa edilmektedir. 

Fasıl 209 — Emekli keseneği : Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı : Bu tahsisattan şimdiye kadar sarf edilmemiştir. Esasen Adliye 
Vekâleti Müsteşarlığına hâkim sınıfından tâyinler yapılmakta olmasına binaen 2 100 liralık tah
sisattan 2 099 lirası tenizl edilerek faslın muhafazası için 1 lira kalmıştır. 

Fasıl 219 — Hâkim tahsisatı : Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 220 — 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat : Bu 
fasıldan 1953 yılında 3 329 lira, 1954 yılında 40 080 lira 1955 yılında 80 200 lira ödenmiştir. 
1956 yılında 52 adlî tabibe 90 000 lira ödeneceğine göre fiilî kadronun imkânlar dâhilinde inkişa
fı da nazara alınarak 1957 de ancak 104 000 liranın ödeneceği mütalâa edilmektedir. Bu itibarla 
bu fasıldan 40 000 liranın tenzili mütalâa edilmektedir. 

6221 - 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti • Müessesenin Morg şubesinde Patalojik Anatomi Mütehassıslığının münhal olması ve Morg'-
da yalnız bir şube müdürü doktor bulunması ve otopsilerin mutlaka iki tabip tarafından yapıl
ması iktiza etmesine ve hariçten bilir kişi davetiyle diğer şubelerle Mecliste de bilir kişiden 
istifade edilmesi gerektiğine ve 1956 bütçesine mevzu 4 325 liranın 10 ncu ayda tamamen sarf edilmiş 
bulunmasına binaen hizmetin aksamamasını te minen bu fasıl tahsisatının 2 500 lira ilâvesiyle 
6 825 liraya çıkarılması gerekmektedir. 

Fasıl 301 — Merkez büro masrafları : Bu faslın 10 ncu merkez kırtasiyesi maddesindeki 27 500 
.lira kâfi gelmediğinden sene içinde 17 500 liralık bir aktarma yapılmış ve bunun da kifayet 
etmiyeceği anlaşılmıştır. Bu itibarla 1957 bütçesine yine 30 ncu demirbaş maddesinden indirmek su
retiyle ilâve edilmiş olan 15 000 lira ile birlikte 42 500 liraya ayrıca 5 000 lira daha ilâvesiyle 
bu madde tahsisatının 47 500 liraya çıkarılması icabeder. 

Aynı faslın 60 nci maddesine kömür fiyatlarındaki artışı karşılamak üzere yapılan 6 500 lira zam 
muvafıktır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları : 1957 bütçesinde yapılan zamlar muvafık görülmüştür. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler : Aynen kabul edilmiştir, 
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Fasıl 304 — Bu faslın 21 nci merkez telefon masrafları vatan sathındaki şebekenin tevessü etmiş 

ve telefon muhavere ücretleri fazlalaştırılmış olduğu cihetle kâfi gelmiyeceğinden hizmetin süratle 
yapılmasını teminen bu maddeye 5 000 lira daha ilâve edilmesi suretiyle 50 000 liraya çıkarılmasını 
uygun mütalâa etmekteyiz. 

Fasıl 305 — Vilâyetler kira bedeli : Bu faslın 500 000 lira tahsisatından 25 000 lira tenziliyle 
475 000 lira teklif edilmekte ise de yapılan hesaplara göre 450 000 liranın vilâyetler kira bedeline 
kâfi geleceği anlaşılmış olmakla 25 000 liranın daha tenziliyle fasıl tahsisatının 450 000 lira olarak 
kalmasını teklif ederiz. 

Fasıl 306 — Giyecekler : Aynen kabul edilmiştir. • 

Fasıl 307 — Harcırahlar : Faslın 20 nci muvakkat vazife harcırahı maddesinde 85 600 liralık 
tahsisat 14 400 lira ilâvesiyle 100 000 lira olarak teklif edilmiştir. 6245 sayılı Kanunun 14, 36 ve 57 
nci maddeleri gereğince adlî makamlarca vazifelendirilen jandarmalara verilen harcırah, yevmiye 
miktarının artmış olması ve mahkemelerin faaliyetinin durdurulmaması için salâhiyet verilmesi sebe
biyle artan ihtiyacın karşılığı olduğu anlaşılan bu ilâve de uygun mütalâa edilmektedir. 

308, 309, 405 nci fasıllar aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 417 — Kovuşturma masrafları : Bu faslın 10 ncu suç masrafları için 1955 bütçesiyle kabul' 
edilmiş olan 1 770 000 liralık tahsisat malî yılın 9 ncu ayı sonuna kadar sarf edilmiş, son aktarma 
kanuniyle de tahakkuk eden borçlarla malî yıl sonuna kadarki ihtiyaçlar için 600 000 liralık bir 
tahsisat alınmıştır. Bu masrafları artıran 6756 sayılı Kanun 4 Temmuz 1956 tarihinde meriyete gir
diğinden malî yıl başından mezkûr tarihe kadar geçen 4 aya ait sarfiyat, 5887 sayılı Kanunun 125 nci 
maddesinin tadil edilmemiş şekline göre yapılmış ve diğer taraftan, bu tertipten sarfiyat yapılması
nı mucip işlerin de seneden seneye arttığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla 1967 malî yılı bütçe tasarısına 600 000 lira f azlasiyle konulan 2 370 000 liralık tahsisa
tın nıezkûr yıl içindeki masrafları karşılıyamıyaeağı ve bu yüzden hizmetin aksayacağı kanaat ve 
neticesine varıldığından bu maddeye 100 000 lira ilâve edilmek suretiyle 2 470 000 liraya iblâğının 
muvafık olacağı mütalâa edilmektedir. 

Aynı faslm 30 ncu ecnebiler istinabe masrafları : Maddesine konan '500 liranın da kâfi gelme
diği ve bu yüzden dâvaların talika uğradığı görülmüştür. Buraya da 500 lira daha zam yapılmak 
suretiyle 1 500 liraya çıkarılmasını teklif ederiz. 

Fasıl 418 — Adlî Tıp Kurulu masrafları : Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 4/19 — Ceza ve tevkif evleri masrafları : Bu fasbjn 10 ncu yiyecek masrafları maddesine 
mahkûm ve mevkuf sayısının vasati 3 900 kişi artmış olması ve 200 çocuk ıslan evi mahkûmunun 
tam kalori üzerinden iaşe edilmelerindeki lüzuma binaen 1965 deki gıda rejimine göre yapılan he
saba müsteniden 971 689 lira,, yine bu artış sebebiyle 20 nci doktor ücreti ve ilâç masrafları mad
desindeki tahsisata da 8 500 lira zam yapılmıştır. Bu zamlar ve diğer maddelere konmuş olan tahsi
satların kifayet edeceği mütalâa olunmuştur. 

Fasıl 420 — Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları : Faslının 30 ncu adlî kanun, nizamname ve yönetmeliklerin ha
zırlama ve düzenleme masrafları maddesindeki 45 000 liraya 56 000 lira ilâvesiyle 100 000 liraya 
çıkarılmıştır. 7 000 e yaklaşmış bulunan kanunların ayıklanarak tevhit ve tek metin kanunlar 
haline getirilmesi, kazai kararların da ayıklanarak emsallerinin neşri ve diğer adlî kanunlar ve ni
zamnamelerin ihzarı ve ıslahı için teşkil edilecek komisyonlarda çalışacaklara verilecek ücretlerin tet-
kikat için başka mahallerden celbedilecek veya başka mahallere gönderilecek mütahass^ların yol
lukları karşılığı olarak teklif edilen bu tahsisatın hizmetlerin ifasına kâfi geleceği mütalâa olun
muştur. 
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Fasıl 452 — Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar faslının 10 ncu kurum ve der-
neklere katılma payı maddesine de taahhütlerimizi karşılamak üzere 435 lira fazla konmuş, aynen 
kabulünü teklif ederiz. 

Fasıl 501 — 502 nci fasıllar aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 505 — Geçen ve eski yıllardan karşılıksız olarak 209 250 lira borç tahakkuk ettiği vekâ
let muhasebesinde yapılan tetkikattan anlaşıldığı halde fasla bunun için de bir taJhsisat konmamış
tır. Ancak tahsisatı bulunmadığı halde yapılmış olan bu sarfiyatın 1957 Bütçe Kanununa tahsisat 
konması suretiyle ödenmesini bütçe teamülüne de uygun bulmadığımızdan dolayı Maliye Vekâleti
nin %ski yıllar karşılıksız borçlarını tesbit ederek bunların ödenmesi için gerekli muameleye teves
sül etmesinin tavsiye olunmasını yerinde görmekteyiz. 

Fasıl 711 — Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 741 — 13 ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı onarımı için 1957 bütçesiyle ayrılan tahsi
sat yekûnu 3 935 000 liradır. Bu tahsisatın 2 935 000 lirası Niğde, Sakarya, Erzurum ceza evle
ri için 1957 yılma sâri taahhütlere girişilmiş olması hasebiyle doğrudan doğruya Nafıa Vekâleti büt
çesine konmuş, 1 000 000 lira da 1957 yılı içinde yaptırılması gereken onarmalar için yine Nafıa 
Vekâleti bütçesine aktarılmak üzere Adliye bütçesinde yer almıştır. 

Fasıl 741 — 14 adliye binalan yapım ve esaslı onarmaları için de 1 775 000 lira ayrılmıştır. Bu 
tahsisatın da 825 000 lirası 1956 yılında 1957 yılma sâri olmak üzere taahhüde bağlanan Niğde, 
Çorum, Aydın, Giresun adliye binalan inşaatı karşılığı olarak doğrudan doğruya Nafıa bütçesine 
konmuş ve 950 000 lirası da Hatay ve Rize Adliye binalarının ikmal inşaatiyle 1957 de yaptmla-
eak onarımlar için yine Nafıa bütçesine aktarılmak üzere Adliye bütçesinde yer almıştır. 1957 yı
lı zarfında yeniden adliye binası yapılması için fazla tahsisat vaz'edilmemiştir. Adliye Vekâle
tince senede 450 000 lira kira ödenmekte olmasına ve 240 mahalde adliye teşkilâtı kiralık bina
larda vazife görmekte olmasına göre Maliye ve Dahiliye Vekaletleriyle koordine çalışma tesisi su
retiyle bu mahallerde adliye teşkilâtını da içine alabilecek Hükümet binaları inşa veya tevsi et
tirilmesi işinin programa bağlanmasının tavsiye edilmesini mütalâa etmekteyiz. 

Fasıl 752 — Adlî Tıp Kurulu için satmalmacak muhtelif fennî cühaz ve aletlerle malzemenin 
mubayaasına 1955 bütçesiyle verilen 22 000 lira kâfi gelmediğinden bunlardan 1957 yılında temi
ni mümkün olanların tedariki için bu tertibe de 8 000 lira ilâvesiyle konmuş olan 30 000 liranın 
da kabulünü uygun görmekteyiz. 

Teklif edilen 1957 bütçe lâyihasında lüzumlu görülen ilâvelerle tenkislere ait cetvel aşağıda arz 
edilmiştir. 

Netice : Adliye Vekâleti bütçesinin teklif edilen ilâve ve tenkislerle kabulü hususunu yüksek 
komisyonun takdir ve tasvibine arz ederiz. 

Rize Mebusu Siird Mebusu Van Mebusu Gümüşane ebusu Kastamonu Mebusu 
/. Akçal M. D. Süalp K. Yörükoğlu H. Tokdemir H. Dura 



Bütçe lâyihasında yaptlmast lüzumlu görülen 
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ilâvelerle tenkislere ait cetveldir 

İlâveler 
P. M. 

221 

301 
304 
417 
417 

10 
21 
10 
30 

Tenzille* 
F. M. 

207 

220 

6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gere
ğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti 
Kırtasiye (Merkez) 
Merkez telefon masrafları 
Suç masrafları 
Ecnebiler istinabe masrafları 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince verilecek para mükâfatı 
6119 sayılı Kanun gereğince Adlî Tababetle ilgili 
olarak ödenecek tazminat 
Vilâyetler kira bedeli 

Lâyihada 
gösterilen 

tahsisat 

6 000 

144 000 
475 000 

İlâvesi 
teklif 
olunan 

3 000 

40 000 
25 000 

Yekûn 

4 325 
42 500 
45 000 

2 370 000 
500 

2 500 
5 000 
5 000 

100 000 
500 

113 000 

Tenzil 
olunan 

6 825 
47 000 
50 000 

2 470 000 
i 000 

Kalması 
gereken 

3 000 

104 000 
450 C00 

68 000 

ı 
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M. Tahsisatın nev'i 

Adliye Vekaleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Eneümence 
kabul edilen 

Lira 

Birinci hısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

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 4 535 740 4 535 740 4 535 740 
12 Vilâyetler memurları ma^şı 54 251 235 54 251 235 54 251 235 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 500 2 500 2 500 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı * 10 000 10 000 10 000 

Fasü yekûnu 58 799 475 58 799 475 58 799 475 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 423 725 427 550 427 550 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 6 780 025 6 780 025 6 780 025 

Fasü yekûnu 7 203 750 7 207 575 7 207 575 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

119 560 

2 489 180 

15 800 

285 000 

7 000 

119 560 

2 489 180 

15 800 

285 000 

7 000 

119 560 

2 489 180 

15 800 

285 000 

7 000 



F. M. 

32 

40 

207 

Adliye Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı. v „ 
Tahsisatın nev'i Lira 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

82 400 
92 000 

3 090 940 

6 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

,. . , istenen 
Lira 

82 400 
92 000 

3 090 940 

6 000 
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ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

82 400 
92 000 

3 090 940 

3 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 
219 
220 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Hâkim tahsisatı 
6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 

2 694 545 
2 100 

5 828 700 

144 000 

2 694 545 
1 

5 828 700 

144 000 

2 694 545 
1 

5 828 700 

104 000 
221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 

maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 4 325 4 325 6 825 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtmiî 

rs . in;- —"'" " 
77 773 835 

27 50Ö 
17 000 
32 000 
25 000 
25 O0O 
38 500 

77 775 561 

42 500 
17 000 
17 000 
25 000 
25 000 
45 000 

77 735 061 

42 500 
17 000 
17 000 
25 000 
25 000 
45 000 

Fasü yekûnu 165 000 171 500 171 500 



— 124 — Adliye Vekaleti 
1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edi'en 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

437 000 
600 270 
819 275 
136 200 
160 000 
450 000 

2 602 745 

500 000 
600 270 
819 275 
136 200 
160 000 
500 000 

2 715 745 
rj.'J.j.ıl,„!,Liı.,!ı,:.,- .'„.,!„' 

500 000 
600 270 
819 275 
136 200 
160 000 
500 000 

2 715 745 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 210 000 1 210 000 1 210 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf-ücret

leri 500 000 500 000 500 000 
12 Vilâ> etler posta ve telgraf üc

retleri 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
21 Merkez telefon masrafları 45 000 45 000 50 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 85 000 85 000 85 000 

305 
306 
307 

10 
20 
30 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4 630 000 

500 000 
207 360 

683 849 
85 600 

225 000 

994 449 

4 630 000 

475 000 
207 360 

683 849 
100 000 
225 000 

1 008 849 

4 635 000 

450 000 
207 360 

683 849 
100 000 
225 000 

1 008 849 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 13 000 13 000 13 000 
12 Vilâyetler 111 200 111 200 111 200 

Fasü yekûnu 124 200 124 200 124 200 



M. 

11 

12 

13 

• 
14 

21 

22 

31 

32 

Adliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
raflara 
Vekâlet otomobili onarma mas-
raflaıı 
Temyiz Reisliği ve Başmüd-
cleiumumilik otomobilleri işlet
me masrafları 
Temyiz Reisliği ve Başmüd-
deiumumilik otomobilleri onar
ma masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

6 500 

2 750 

72 000 

45 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

6 500 

2 750 

72 000 

45 000 
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L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

6 500 

2 750 

72 000 

45 000 

Fasıl yekûnu 142 250 142 250 142 250 

Üçüncü kısım yekımıı 10 576 004 10 684 904 10 664 904 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Kovuşturma masrafları 

10 Suç masrafları 1 770 000 2 370 000 2 370 000 
20 Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu gereğince adlî müza
heret masrafları 35 000 35 000 35 000 

30 Ecnebiler istinabe masrafları 500 500v 1500 
40 Medeni Kanunla Nüfus Kanu

nu gereğince müddeiumumiler 
taraf mdan açılacak dâvalar 
masrafları ' 200 200 200 
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M. Tahsisatın nev'i 

Adliye VekâÜeti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince hâkimin ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler masrafları 2 000 2 000 2 000 

418 

419 

420 
450 

451 

10 

20 
30 

10 
20 

30 
40 
50 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Adlî Tıp Kurulu masrafları 
Müşahede evi yiyecek masraf
ları 
Yönelim masrafları 
Otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza satmalma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evleri' masraf
ları 
Yiyecek masrafları 
Doktor ücreti ve ilâç masraf
ları 
Yönetim masrafları 
Sevk masrafları 
Ceza ve tevkif evleri ile hü
kümlü çocuk İslah evlerinde 
almacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği masraflar 

Fasıl yekûnu 

Mebusların seçim masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

1 807 700 

20 000 
50 000 

30 000 

100 000 

9 851 218 

170 000 
2 748 000 

500 000 

100 000 

13 369 218 

1 

0 

27 500 
45 000 

2 407 700 

20 000 
50 000 

30 000 

100 000 

10 822 907 

178 500 
2 748 000 

500 000 

100 000 

14 349 407 

1 

0 

27 500 
45 000 

2 408 700 

20 000 
50 000 

30 000 

100 000 

10 822 907 

178 500 
2 748 000 

500 000 

100 000 

14 349 407 

1 

270 000 

27 500 
45 000 



F. M. 

Adliye Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 Adlî kanun, nizamname ve yö
netmeliklerin hazırlama ve 
düzenleme masrafları 45 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 117 500 172 500 172 500 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 6 200 6 200 6 200 

Fasıl, yekûnu 21200 21200 21200 

453 Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 10 000 10 000 10 000 

14 167 14 602 14 602 

Fasıl yekûnu 24 167 24 602 24 602 

Dördüncü kısım yekûnu 15 444 786 17 080 410 17 351410 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 100 000 100 000 100 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1952 - 1955 yuları borçları 75 000 75 000 75 000 
20 1928 - 1951 » » 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 79 000 79 000 79 000 

Beşinci kısım yekûnu 179 000 179 000 179 000 



Adliye Vekâleti 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkincı kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÜfc 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Adlî Tıp Kurulu âlet ve ge
reçleri onarımı 1 500 1 500 1 500 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Adliye Vekâleti (Ceza ve tev
kif evleri) yapım ve esaslı ona
rımı 7 200 000 1 000 000 0 
Adliye Vekâleti (Adliye bina
ları yapımı ve esasi ınnarımı) 
(Nafıa Vekâleti bütçesine ak
tarılacaktır) 2 500 000 950 000 0 

Fasıl yekûnu 9 700 000 1 950 000 0 

Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak âlet ve malzeme 22 000 30 000 30 000 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 
Adliye Vekâleti (Maliye Vekâ
leti bütçesine aktarılacaktır) * 125 000 0 O 

Yatırımlar yekûnu 9 848 500 1 981 500 31 500 

12 000 
77 773 835 
10 576 004 
15 444 786 

179 000 

103 985 625 

12 000 
77 775 561 
10 684 904 
17 080 410 

' 179 000 

105 731 875 

12 000 
77 735 061 
10 664 904 
17 351 410 

179 000 

105 042 375 
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Rapor 

8.1. 1957 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Raportörlüğüne tefrik ve tavzif edilmiş bulunduğumuz Millî Müdafaa Vekâletinin 1957 malî yılı 
bütçe teklifi üzerinde yaptığımız incelemelerin neticeleri aşağıda arz edilmiştir. 

1957 müdafaa hizmetlerinin asgari karşılıkları olarak tesbit olunan tahsisat ihtiyacının yekûnu 
1 249 000 000 lira olup bunun 935 milyon lirası devlet varidatiyle karşılanmak üzere bütçe tekli
finde yer almış ve 314 milyon lirası da temin olunacak Amerikan yardımı karşılığında ve Muva-
zenei Umumiye kanunu lâyihasının 3 ncü maddesiyle derpiş olunduğu veçhile İcra Vekilleri He
yeti karariyle kaydolunacak tahsisat ile karşılanacağının düşünüldüğü görülmüştür. 

Malûm bulunduğu üzere 1956 yılı için kabul edilmiş olan tahsisat yekûnu 785 milyon lira olup 
Amerikan yardımına muallâk bırakılan 314 250 000 liralık kısmı ile 1 099 250 000 liraya baliğ bu
lunmaktadır. Şu hale göre, 1957 teklifi 1956 ya nazaran 149 750 000 lira fazladır. 

Kuvvetlere ve hizmetlere göre dağılışı bağlı cetvelde gösterilmiş bulunan bu fazlalığın dayan
dığı sebepler bakımından yapılan tetkikatımızda; 

A) Bütçenin özlük haklarına mütaallik bulunan ikinci kısmında (mukayese ve izahlar Ameri
kan yardımına muallâk bulunan kısım ile memzucen tertiplenen bağlı cetvele göredir) müşhede 
olunan 31 170 799 liranın izahı : 

18 849 000 lirası; mekteplerden çıkıp hizmete yeniden katılacak olan subay ve astsubayların 
aylıklariyle 1956 yılının ikinci 6 aylık devresinin başında terfi edenlerle 1957 Ağustosunda terfi 
edeceklerin terfi farklarından ve mütenasiben çoğalan emekli keseneğinden. 

3 116 100 lirası; 1956 malî yılı içinde meriyete girmiş bulunan Jet Tazminat Kanunundan. 

9 303 500 lirası; tamirhanelerde çalışan işçilerin gündeliklerinde yeni îş Talimatına uygun ola
rak yapılan intibakın karşılığı ve tatil yevmiyelerinin tam olarak tesviyesi hakkında son defa kabul 
edilen kanunun icabından. 

486 600 lirası; askerî hâkimlere tazminat verilmesi hakkında yürürlüğe giren 6775 sayılı Kanu
nun istilzam eylediği karşılıktan. 

Neşet etmiş bulunan 31 749 200 liralık fazlalığa mukabil bu kısmın diğer fasılları karşılıkla
rının ihtiyaca göre tertiplenmesi neticesinde 578 401 liralık tasarruf hâsıl olmuştur. 

B) Yönetim masraflarına mütaallik 3 ncü kısımda yer alan fasıllara ait tahsisatın 1957 yılı 
ihtiyaçlarına göre ve fakat âzami derecede tasarruf zihniyetiyle tertiplendiği müşahede olunmuş
tur. Cetvelde görülmekte olan 985 000 liralık fazlalık bu kısmın ihtiva eylediği ceman 27 413 202 
liraya nazaran takriben % 3,5 dan ibarettir ki, bunun da 800 000 lirası 4 ncü ve ikinci kısım
lardan naklen gelmiş olması dolayısiyle hakiki fazlalık sadece 185 000 lira demektir. 

C) Daire hizmetleri karşılıklarını ihtiva eylemekte olan ve 667 206 296 lirayı muhtevi bulu
nan 4 ncü kısımda görülmekte olan 80 377 893 liralık fazlalığın tamamı 409 numaralı muayye-
nat bölümü ile er ve diğer personelin ilbas ve teçhiz masraflarına mütaallik bulunan 410 ncu bö
lümlerden doğmaktadır. Bu iki bölüm haricinde kalan fasıllara konulan tahsisatın mecmuundan 
1956 yılma nazaran 779 107 lira noksan teklif yapılmıştır, 
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409 ve 410 ncu bölümlerdeki 80 000 000 liralık fazlalığın 60 000 000 lira kadarı subay ve 

astsubaylarla diğer personelin tayın bedelinde kanunla yapılmış bulunan tezyitden ve mütebakisi-!. 
nin hemen kâffesi fiyat farklarından mütevellittir. 

D) Borçlara mütaallik bulunan 5 nci kısımda görülmekte olan 45 189 608 liralık fazlalığın; 

30 000 000 lirası; müşterek infrastructure den olan hava meydanları ve sair tesisler için mülga 
hükümlere göre mukayyet kıymet üzerinden yapılmış bulunan istimlâkler dolayısiyle bedel tezyi
di dâvaları neticesinde mütehakkik bulunan ilâma müstenit borçların karşılığından. 

11 626 608 lirası; askerî nakliyatta bilhassa Amerikan askerî yardım malzemesinin tonajın
da hâsıl olan tezayüt ve tarifelerde yapılan değişiklik sebebile husule gelmiş bulunan borç karşı
lığından. 

3 563 000 lirası da çeşitli hizmetler mukabili tahakkuk eden ve fakat yine çeşitli sebeplerle se
nesi içinde tediye veya mahsubolunamıyan müteferrik borçlar karşılığından. 

Mütevellit olduğu ve borçları itfasına kifayetli bulunduğu görülmüştür. 

E) Yatırımlar kısmı: 

Millî Müdafaa birlik ve teşkilâtının muhtaç bulunduğu binaların yeniden inşası mevcutların 
esaslı tadilât ve tamiratı 6771 numaralı Kanunla kabul edilen 500 milyon liralık tahsisatla kar
şılanacağı cihetle 741 nci bölümün 11 - 14 ncü maddelerine 1956 yılma nazaran 14 010 000 lira, 
tersaneler tesisleri bölümüne 1 500 000 lira noksan, yapılacak subay evleri tertibine ise yüksek 
encümenin temennilerine uygun olarak 3 000 000 lira fazla teklif edilmiş bulunmaktadır. Yalnız 
6771 sayılı Kanunla yapılacak inşaat programında Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile Harita 
Umum Müdürlüğü ihtiyaçlarının da Kara Kuvvetleri ile birlikte nazara alınması temenniye şayan 
görülmüştür. 

731 nci istimlâkler tertibinin Kara Kuvvetleri maddesine fazla teklif edilen 3 milyon lira ile 1950 
yılı içinde Amerikalılarca yapılması kararlaşmış bulunan çok mühim bâzı tesislere lüzumlu arazi
nin istimlâk edileceği, mevcut binaların bakım ve idamesine muktazi küçük tamirata da kâfi dere
cede bir tahsisat ayrıldığı görülmüştür. Netice olarak yatırımlar kısmı yekûnu 1956 yılına nazaran 
7 975 500 lira noksan tesbit edilmiş bulunmakta olup bölümlere teklif edilen tahsisatın ihtiyaca kifa
yet edeceği ani aşılmıştır. 

P) Fiilî kadro : 

1. Subay ve askerî memur ve assubaylar her rütbeden mevcudolan adede göre tertiplenmiş ve 
1957 yılında mekteplerden neşet ederek hizmete katılacak olanlar ilâve olunmuş ve 1957 Ağustosunda 
yapılacak terfilere ait farklar nazara alınmıştır. 

2. Sivil maaşlı ve ücretli memur ve müstahdem kadrolarına ise yalnız 1957 yılı içinde yeniden 
açılması mukarrer okullara lüzumlu öğretmen ve çeşitli personel kadroları ilâve edilmiş başkaca bir 
tadilât ve ek yapılmamıştır. 

Teklif edilen tahsisat hakkındaki mâruzâtımıza ait işbu rapordan ayrı olarak sunulan mahrem ra
por ve lüzum hâsıl olacak diğer hususat hakkında şifahi mâruzâtta da bulunacağımızı saygı ile arz 
eyleriz. 

Afyon Mebusu Giresun Mebusu Muğla Mebusu Trabzon Mebusu 
Murad Âli Ülgen Mazhar Şener Nâük Poyrazoğlu S. Fehmi Kalaycıoğlu 

Yozgad Mebusu 
Danyal Akbel 
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1957 Amerikan 

Kısım 

1 
2 
3 
4 

' 5 

Yekûn 
Yatırım
lar 

1957 teklifi 
Lira 

12 000 
415 825 002 
22 413 202 
400 206 296 
47 710 000 

886 166 500 

48 833 500 

935 000 000 

yardımı 
Lira 

12 000 000 
5 000 000 

267 000 000 

284 000 000 

30 000 000 

Yekûn 
Lira 

12 000 
427 825 002 
27 413 202 
667 206 296 
47 710 000 

1 170 166 500 

78 833 500 

314 000 000 1 249 000 000 

1957 bütçe teklifinin kuvve 

K. K. K. 
Hv. K. K 
Dz. K. K. 
Harita 

1956 
Lira 

12 000 
396 654- 203 
26 428 002 
586 828 403 
2 520 392 

1 012 443 000 

86 807 000 

1 099 250 000 

tlere taksimi 
Lira 

946 065 494 
171 917 203 
123 739 801 
7 277 502 

Fazlası 
Lira 

31 170 799 
985 200 

80 377 893 
45 189 608 

157 723 500 

157 723 500 

Noksanı 
Lira 

7 973 500 

7 973 500 

1 249 000 000 
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F. 

101 

201 

202 

203 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım, - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kasım yekûnu 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 

12 000 

224 170 000 
42 704 000 
30 712 000 
2 515 000 

300 101 000 
1 • : • 

20 817 000 
3 923 000 
2 653 000 

397 000 

27 790 000 

1 321 200 
283 300 
113 300 
162 200 

1 880 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira , Lira 

12 000 

12 000 

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 

* 1 100 000 
280 000 
110 000 
160 000 

1 650 000 

12 000 

12 000 

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 

1 100 000 
280 000 
110 000 
160 000 

1 650 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 794 000 1 100 000 1 100 000 
12 Hava » 23 400 33 000 33 000 
13 Deniz » 337 500 337 500 337 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

14 Harita Umum Müdürlüğü 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 1 154 901 1 485 500 1 485 500 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 
12 
13 
14 

21 

22 

23 

24 

31 
32 
33 
34 

41 

42 

11 
12 
13 

Kara Kuvvetleri çocuk zammı 
Hava Kuvvetleri çocuk zammı 
Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 
Harita Umum Müdürlüğü ço
cuk zammı 
Kara Kuvvetleri doğum yardı
mı 
Hava Kuvvetleri doğum yar
dımı 
Deniz Kuvvetleri doğum yar
dımı * 
Harita Umum Müdürlüğü do
ğum yardımı 
Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 
Hava Kuvvetleri ölüm yardımı 
Deniz Kuvvetleri ölüm yardımı 
Harita, Umum Müdürlüğü ölüm 
yardımı 
Kara Kuvvetleri yakacak zam
mı 
Hava Kuvvetleri yakacak zam
mı 

Fasıl yekûnu 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. 0. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

4 900 000 
1 000 000 

500 000 

64 800 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

617 000 

1 

7 450 801 

13 800 000 
2 800 000 
2 100 000 

5 
1 

7 

100 000 
150 000 
550 000 

66 000 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

560 000 
' 
1 

795 001 

14 300 000 
3 
2 

000 000 
100 000 

5 100 000 
1 150 000 

550 000 

66 000 

200 000 

76 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

560 000 

1 

7 795 001 

14 300 000 
3 000 000 
2 100 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

210 

211 

215 

219 

14 Harita Umum Müdürlüğü 140 000 150 000 150 000 

Fasıl yekûnu 18 840 000 19 550 000 19 550 000 

11 
12 
13 

• \ 

11 
12 
13 
14 

1453, 5027 ve 5427 sayılı ka-
nunlar gereğince verilecek 
tahsisatlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

5950, 6245 ve 6725 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

81 900 
7 500 

13 200 

102 600 

500 000 
3 963 000 

35 000 
330 000 

81 900 
11 700 
13 800 

107 400 

498 100 
7 000 000 

45 000 
400 000 

81 900 
11 700 
13 800 

107 400 

498 100 
7 000 000 

45 000 
400 000 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

Fasıl yekûnu 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek hâkim tazminatı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

4 828 000 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

0 
0 
0 

7 943 100 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

417 000 
25 000 
39 600 

7 943 100 

120 000 
20 000 
70 000 
15 000 

225 000 

417 000 
25 000 
39 600 

Fasıl yekûnu 0 481 600 481 600 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli 183 000 183 000 183 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encüraence 

istenen kabul ed^en 
Lira ' Lira 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

222 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

300 000 
71 500 

109 000 
25 000 

505 500 

497 000 
350 000 
395 000 

4 000 

450 000 
75 000 

109 000 
22 500 

656 500 

700 000 
500 000 
508 000 

5 000 

450 000 
75 000 

109 000 
' 22 500 

656 500 

700 000 
500 000 
508 000 

5 000 

Fasıl yekûna 1 246 000 1 713 000 1 713 000 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc-
retleri 

11 Kara Kuvvetleri 6 320 000 9 000 000 9 000 000 
12 Hava » 6 000 000 9 000 000 9 000 000 
13 Deniz » 6 950 000 9 000 000 9 000 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 140 000 168 000 168 000 

Fasıl yekûnu 19 410 000 27 168 000 27 168 000 

224 5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 1 400 000 1 100 000 1 100 000 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 103 000 140 000 140 000 
12 Hava » 90 000 120.000 120 000 
13 Deniz » 110 000 121 200 121 200 
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Tahsisatın nev'i 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

14 Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

Akademilerde verilecek konfe. 
rans ücretleri 

1 400 

304 400 

180 000 
1 

28 000 

Fasıl yekûnu 208 001 

25 000 

1 700 

382 900 

180 000 
1 

26 000 

206 001 

15 000 

1 700 

382 900 

180 000 
1 

26 000 

206 001 

15 000 

İkinci kısım yekûnu 385 654 203 415 825 002 415 825 002 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 
12 Hava Kuvvetleri Kırtasiyesi 
13 Beniz Kuvvetleri kırtasiyesi 
14 Harita Umum Müdürlüğü kır

tasiyesi 
21 Kara Kuvvetleri döşemesi 
22 Hava Kuvvetleri döşemesi 
23 Deniz Kuvvetleri döşemesi 
24 Harita Umum Müdürlüğü dö

şemesi 
31 Kara Kuvvetleri demirbaşı 
32 Hava Kuvvetleri demirbaşı 
33 Deniz Kuvvetleri demirbaşı 
34 Harita Umum Müdürlüğü de

mirbaşı 
41 Kara Kuvvetleri öteberi mas

rafları 
42 Hava Kuvvetleri öteberi mas-

' rafları 
43 Deniz Kuvvetleri öteberi mas

rafları 

450 000 
40 000 
65 000 

3 000 
300 000 
16 000 
30 000 

5 000 
300 000 
25 000 
,60 000 

2 000 

900 000 

50 000 

45 000 

500 000 
45 000 
65 000 

4 000 
350 000 
20 000 
30 000 

6 000 
400 000 
30 000 
60 000 

2 000 

800 000 

50 000 

55 000 

500 000 
45 000 
65 000 

4 000 
350 000 
20 000 
30 000 

6 000 
400 000 
30 000 
60 000 

2 000 

800 000 

50 000 

55 000 
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F. M. 

44 

303 
11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Harita Umum Müdürlüğü öte
beri masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 

2 299 000 

800 000 
20 000 
50 000 

500 

870 500 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

8 000 

2 425 000 

800 000 
20 000 
50 000 

500 

870 500 

8 000 

2 425 000 

800 000 
20 000 
50 000 

500 

870 500 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Kara Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

12 Hava Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

13 Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 

14 Harita Umum Müdürlüğü pos
ta ve telgraf ücretleri 

21 Kara Kuvvetleri telefon mas
rafları 

22 Hava Kuvvetleri telefon mas
rafları 

23 Deniz Kuvvetleri telefon mas
rafları 

24 Harita Umum Müdürlüğü te
lefon masrafları 

1 500 000 

65 000 

38 000 

6 000 

700 000 

115 000 

35 000 

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 

Fasıl yekûnu 2 461 000 2 741 000 2 741 000 

305 Kira Bedeli 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

1 100 000 
186 000 
25 000 

1 

1 100 000 
210 000 
33 700 

1 

1 100 000 
210 000 
33 700 

1 

Fasıl yekûnu 1 311 001 1 343 701 1 343 701 
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F. M. ~ Tahsisatın nev'i 

307 Harcırahlar 
11 Kara Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
12 Hava Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
13 Deniz Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
0 Harita Umum Müdürlüğü dai

mî vazife harcırahı 
21 Kara Kuvvetleri muvakkat va

zife harcırahı 
22 Hava Kuvvetleri muvakkat va

zife harcırahı 
23 Deniz Kuvvetleri muvakkat 

vazife harcırahı 
24 Harita Umum Müdürlüğü mu

vakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
41 Kara Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırahı 
42 Hava Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırahı 
43 Deniz Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırahı 
44 Harita Umum Müdürlüğü ec

nebi memleketler harcırahı 
51 Kara Kuvvetleri ecnebi uzman 

ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 10 000 1 1 

52 Hava Kuvvetleri ecnebi uzmian 
ve Jıizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 5 000 5 000 5 000 

53 Deniz Kuvvetleri ecnebi uz
man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin harcı
rah ve başka masrafları 20 000 20 000 20 000 

54 Harita Umum Müdürlüğü ec
nebi uzman ve hizmetlilerin ve 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 1' 7 000 7 000 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

7 000 000 

800 000 

250 000 

5 000 

2 000 000 

600 000 

270 000 

67 500 
415 000 

800 000 

1 200 000 

250 000 

50 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

6 850 000 

800 000 

250 000 

0 
1 850 000 

600 000 

270 000 

67 000 
500 000 

1 300 000 

1 200 000 

1 050 000 

50 000 

kabul edilen 
-Lira 

6 850 000 

800 000 

250 000 

0 
1 850 000 

600 000 

270 000 

67 000 
500 000 

1 300 000 

1 200 000 

1 050 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 13 742 501 14 819 001 14 319 001 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 Tedavi masrafları 
11 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harenahlan 10 000 10 000 10 000 

12 5501 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 200 000 200 000 200 000 

309 

401 

403 
405 

11 

12 

11 
13 
14 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
Vekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

- Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Temsil masrafları 
Hayvan satmalma ve tazmin
leri 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

20 898 002 

277 000 
20 000 
6 000 

303 000 

100 000 

300 000 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

22 413 202 

250 000 
20 000 

6 000 

276 000 

100 000 

600 000 

210 000 

2 000 

2 000 

4 000 

22 413 202 

250 000 
20 000 
6 000 

276 000 

100 000 

1 500 000 
409 Muayyenat 

11 Kara Kuvvetleri tayınatı 89 500 000 139 000 000 139 000 000 
12 Hava » » 9 838 000 19 250 000 19 250 000 
13 Deniz » » 13 500 000 19 680 000 19 680 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

tayınatı 925 000 1 290 000 1 290 000 
21 Kara Kuvvetleri yem bedeH ve 

masrafları 10 460 000 9 590 000 9 590 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

22 Hava Kuvvetleri yem bedeli 
ve masrafları 

23 Deniz Kuvvetleri yem bedeli 
ve masrafları 

24 Harita Umum Müdürlüğü yem 
bedeli ve masrafları 

31 Kara Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak masrafları 

32 Hava Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak masrafları 

33 Deniz Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak masrafları 

34 Harita Umum Müdürlüğü ay
dınlatma, ısıtma ve yakacak 
masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 

400 000 

300 000 

17 400 000 

1 622 000 

1 300 000 

1957 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 

275 000 

300 000 

17 100 000 

1 400 000 

1 190 000 

lı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

12 000 

275 000 

300 000 

17 100 000 

1 400 000 

1 190 000 

150 000 120 000 120 000 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

11 
12 
13 

Fasıl yekûnu 

Askerî malzemeler 
Kara Kuvvetleri givecekleri 
Hava » » 
Deniz » » 
Harita Umum Müdürlüğü 
giyecekleri 
Kara Kuvvetleri teçhizatı 
Hava » » 
Deniz » » 
Harita Umum Müdürlüğü teç
hizatı 
Kara Kuvvetleri muytabiyesi 
Hava » » 
Deniz » » 
Harita Umum Müdürlüğü 
muytabiyesi 

Fasıl yekûnu 

Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

145 407 000 

50 000 000 
3 130 000 
4 600 000 

330 000 
12 600 000 
2 010 000 
2 150 000 

85 000 
1 600 000 

1 
70 000 

50 000 

76 625 001 

29 437 000 
15 500 000 
9 485 000 

209 207 000 

59 400 000 
4 800 000 
6 490 000 

265 000 
21 550 000 
2 500 000 
2 200 000 

87 000 
2 100 000 

1 
40 000 

50 000 

99 482 001 

27 570 000 
13 000 000 
8 991 500 

209 207 000 

59 400 000 
4 800 000 
6 490 000 

265 000 
21 550 000 
2 500 000 
2 200 000 

87 000 
2 100 000 

1 
40 000 

50 000 

99 482 001 

27 570 000 
13 000 000 
8 991 500 



Millî Müdafaa Vekâleti 

p. 

412 

413 
414 
415 

416 

419 

M. 

14 

11 
13 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

• 

Tahsisatın nev'i 

Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Tıbbi* ecza ve sağlık malzeme
leri 
Veteriner ecza ve malzemeleri 
Taşıma masrafları 
Askerlik müzeleri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Okullar masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Sanık, tanık ve vukuf ehli ve 
adlî müzaheret masrafları ile 
sevka memur edilenlerin mas
rafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

415 000 

54 837 000 

3 500 000 
50 000 

21 070 000 

100 000 
30 000 

130 000 

800 000 
250 000 
210 000 

8 500 

1 268 500 

50 000 
4 000 
2 000 

1 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

515 000 

50 076 500 

3 500 000 
150 000 

24 373 092 

100 000 
30 000 

130 000 

1 000 000 
300 000 
210 000 

8 500 

1 518 500 

50 000 
4 000 
3 000 

1 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

515 000 

50 076 500 

3 500 000 
150 000 

24 373 092 

100 000 
30 000 

130 000 

1 000 000 
300 000 
210 000 

8 500 

1 518 500 

50 000 
4 000 
3 000 

1 

Fasıl yekûnu 

421 Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müsteh^ 
lek malzemeleri masrafları 

423 Moral hizmet her türlü masraf
ları 

56 001 57 001 

1 000 000 

125 000 

57 001 

1 000 000 1 000 000 

125 000 125 000 
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F. 

424 

425 

J S > 

427 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

11 
13 

Tahsisatın nev'i 

Beden eğitim ve müsabakaları 
umum masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
6 500 

10 000 
700 

67 200 

» 

500 000 
100 000 
45 000 

645 000 

32 000 
3 000 

35 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
6 500 

10 000 
700 

67 200 

500 000 
100 000 
45 000 

645 000 

30 000 
3 000 

33 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
6 500 

10 000 
700 

67 200 

500 000 
100 000 
45 000 

645 000 

-

30 000 
3 000 

33 000 

450 Üniversite Ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

11 Kara Kuvvetleri 1 1 1 
12 Hava » 199 997 200 000 200 000 
13 Deniz » 1 1 1 
14 Harita Umum Müdürlüğü 1 3 000 3 000 

451 Yayın masrafları 
11 Kara Kuvvetleri satınalma ve 

abone 
12 Hava Kuvvetleri satınalma ve 

abone 
13 Deniz Kuvvetleri satınalma ve 

abone 
14 Harita Umum Müdürlüğü sa

tınalma* ve abone 

Fasıl yekûnu 200 000 203 002 203 002 

200 000 

26 000 

100 000 

1 500 

200 000 

26 000 

100 000 

1 500 

200 000 

26 000 

100 000 

, 1 500 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

21 

22 

23 

24 

11 
12 
13 
14 

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 masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Beniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

140 000 

50 000 

80 000 

1 500 

599 000 

749 999 
, 400 003 

349 999 
19 999 

1 520 000 

140 000 

50 000 

80 000 

1 500 

599 000 

645 000 
400 000 
660 000 

17 000 

1 722 000 

140 000 

50 000 

80 000 

1 500 

599 000 

645 000 
400 000 
660 000 
17 000 

1 722 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
* gerektirdiği masraflar ve ka

tılma paylan 
11 Kara Kuvvetleri 1 300 6 400 6 400 
13 Deniz » 9 000 9 000 9 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü, 1 600 1 600 1 600 
0 Milletlerarası kongre ve kon

ferans] ara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları (Hari
ta Umum Müdürlüğü) 8 800 0 0 

21 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları (Kara 
Kuvvetleri) 0 8 000 8 000 

24 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları (Hari
ta Umum Müdürlüğü) 0 17 000 17 000 

30 Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit 
masrafları 1 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 20 701 92 000 92 000 
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F. M. 

476 
11 
12 
13 

Tahsisatın nev'i 

Kurs masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 650 000 
800 000 
300 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen " kabul ediıen 
Lira Lira 

2 650 000 
800 000 
300 000 

2 650 000 
800 000 
300 000 

Fasü yekûnu 3 750 Ö00 3 750 000 3 750 000 

481 NATO'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Dördüncü kısım yekûnu 314 108 403 400 206 296 401 106 296 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1952 - 1955 yılları borçları 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

503 Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlaf 

504 Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve askerî fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına 
1956 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 

505 istimlâklerden mütevellit ilâ
ma bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

2 000 

100 000 
45 000 

110 000 

600 000 
3 000 000 

110 000 

600 000 
3 000 000 

145 000 3 600 000 3 600 000 

2 000 000 2000000 2000000 

373 392 

0 

2 520 392 

12 000 000 

30 000 000 

47 710 000 

12 000 000 

18 312 000 

36 022 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

12 000 * 12 000 12 000 
385 654 203 415 825 002 415 825 002 
20 898 002 22 413 202 22 413 202 
314 108 403 400 206 296 401 106 296 
2 520 392 47 710 000 36 022 000 

UMUMÎ YEKUN 723 193 00Ö 886 166 500 875 378 500 

701 

702 

ıı-
12 
13 
14 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Gemi onarımı 

1 200 000 
900 000 
900 000 
10 000 

3 010 000 

2 500 000 

3 130 000 
900 000 
948 500 
20 000 

4 998 500 

4 000 000 

3 130 000 
900 000 
948 500 
20 000 

4 998 500 

4 000 000 

711 Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makine alet Ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 700 000 700 000 700 000 

731 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler 
11 Kara Kuvvetleri 
13 Deniz » 

Pasıl yekûnu 

2 500 000 
300 000 

2 800 000 

5 500 000 
300 000 

5 800 000 

5 500 000 
300 000 

5 800 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » . 
14 Harita Umum Müdürlüğü 
15 Yapılacak subay evleri 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

11'000 000 
4 000 000" 
f> 000 000 

380 000 
2 000 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 000 000 
2 500 000 
2 500 000 

370 000 
5 000 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 000 000 
7 088 000 
7 600 000 

370 000 
5 000 000 

Pasıl yekûnu 22 380 000 19 370 000 29 058 000 

742 Hava meydanları ile yolları ve 
depolan yapımı 

10 Yapım ve onarım 600 000 . 600 000 600 000 
20 Makine, alet ve malzemeler ' 

onanım ' 80 000 .'80'000 . 80 000 
30 batına İmacak makine alet ve 

malzemeler 60 000 60 000 60 000 

Fasıl yekûnu 740 000 740 000 740 000 

743 Gemi yapımı 625 000 625 000 625 000 
744 İnfrastructure'ün icabettirdiği 

her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsisattan lüzum görüle 
cek miktarım hava meydanla
rı ve akar yakıt tesisleri inşa 
atı işlerine sarf olunmak üzere 
aynı isimde Nafıa Vekâleti 
bütçesinin sonunda açılarak 
hususi fasla aktarmaya Maliye 
Vekili mezundur.) 26 952 000 16 000 000 12 000 000 

751 Telsia ve elektrik tesisleri 100 000 100 000 100 000 
761 Tersaneler tesisleri 2000000 500000 2500000 

• Yatırım laıvekûnıı 61 807 000 48 833 500 60 521 500 





23 - Dahiliye Vekâleti 

m 



Rapor 
10 . / . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Dahiliye Vekâletinin 1957 yılı bütçe lâyihası tarafımızdan tetkik edildi : 

Umumi yekûnu (40 196 623) lira olan yeni yıl bütçe teklifinde geçen yıl bütçesine nazaran 
umumi olarak A/1 cetvelinde (4 816 631) lira ve A/2 cetvelinde (812 000) lira olmak üzere ceman 
(5 612 631) lira fazlalık müşahede edilmiştir. 

Bu artışın müfredatı ve sebepleri aşağıdaki tablolarda hulasaten gösterilmiştir. Bu tabloların 
tetkiki göstermektedir ki, artışların (4 542 387) lirası 1956 yılında meriyete giren 6806, 6808 ve 
6810 sayılı kanunlar hükümlerini yerine getirmek mecburiyetinden doğmaktadır. (812 000) lirası 
idarede sürat ve idari murakabeyi mahallinde yapabilmek imkânlarını temin etmek maksadiyle 
kaymakamlara verilmesi programlastırılan jeeplerin mubayaası için konulmuştur. (258 244) lirası 
da çeşitli zaruretlerden mütevellit bulunmaktadır. 

P. M. 

A/l cetvelindeki artışların müfredatı ve sebepleri 

Tahsisatın nev'i Lira fSebepleri 

201 11,12 Merkez ve vilâyet me
murları maaşı 418 200 

2 940 150 

206 11,12 Merkez ve vilâyet me-
21,22 murları çocuk zammı, 
31,32 doğum ve öülm yar-

40 dimi, yakacak zammı 

3 358 350 6808 ve 6810 sayılı kanunlar gereğince kabul 
= = = = = edilen kadrolar sebebiyle. 

10 010 
162 200 

1 200 
15 000 
1 000 
3 000 
2 322 

209 Emekli keseneği 

210 Temsil tahsisatı 

194 762 6808 ve 6810 sayılı kanunlar gereğince kabul 
- edilen kadrolar sebebiyle. 

131 605 » » » » 

582 000 6806 ve 6808 sayılı kanunlarla kabul edilen kad
rolar sebebiyle 
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307 30 Müfettişler harcırahı 

308 11,12 Merkez ve vilâyetler 
tedavi masrafları 

202 

203 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

301 60 Merkez ısıtma 
302 60 Vilâyetler ısıtma 
304 21,22 Merkez ve vilâyetler 

Kanuni 
kûnn 

11 Merkez 
ücreti 

artışlar ye-

hizmetlileri 

25 670 

4 542 387 

113 200 
600 

2 400 
6 750 

22 950 

250 000 6808 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolar se
bebiyle 

4 000 
21 670 

25 670 6808 ve 6810 sayılı kanunlarla kabul edilen kad
rolar sebebiyle 

22 950 (D) cetveline ilâve edilen kadrolar 
5 daktilo kadrosu ilâve 
1 daktiloya 50 lira-zam (Yabancı dil bilen) 
Kaloriferci, telefoncu ve iki ustaya 25 er lira 
zam, makam arabası ğoförüne 100 lira zam ve 
beş maaş tahsisat tutarı 

470 1956 yılındaki hesap hatasının ıslahından 
4 836 Kömür sarfiyatlarmdaki ayarlamadan 

1.5 000 Kömür sarfiyatlarmdaki ayarlamadan 

305 

309 12-22 
31-32 

telefon masrafları 

Kira bedeli 

Merkez ve vilâyetler 
nakil vasıtaları işlet
me ve onarma masraf
ları 

21 700 
11 600 

33 300 

47 645 

1 000 

33 300 Telefon ücretlerinde artış, süratli iş görme ve 
vilâyetler telefon şebekesindeki tezayüt 

47 645 Kira Kanunu ve yeniden kiralanacak binalar 
için (Nahiyeler dâhil). 

700 
42 800 
25 000 

69 500 118 jeepin beheri için 2 100 lira işletme masrafı. 
- lâstik masrafı ve 1953 ten beri kullanılan jeep-

lerin tamire muhtaçolmaları sebebiyle vâki. mü-
racaatlere göre. 
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408 Yabancı ad taşıyan 
meskûn yerlerin ad
larının değiştirilme-
sinde çalışanlara ve
rilecek yevmiye 

417 20 Nüfus yazımı mas
raftan 

451 10 Yayın masrafları sa
tmalına ve abone 

451 20 Yayın masrafları baş
ka her çeşit masraflar 

452 10 4489 sayılı Kanun 
gereğince staja gide
ceklerin harcırahları. 

452 20 Kongre ve konferans
lara iştirak edecekle
rin harcırah ve mas
rafları 

453 10 Milletlerarası kurum
lara katılma payı 

502 Eski yıllar borçlan 

23 700 Yeniden ihdas edilmiştir. (Mütehassıs ve pro
fesörlerden müteşekkil heyetin yevmiyesi.) 

5 000 Tahsisatı kâfi gelmediğinden 1956 yılında 3 800" 
lira karşılıksız borç kalmıştır. 

7 000 Yazı ücretinin 4 liradan 6 liraya çıkması, ter
cümelerin fazlalaşması ve abonelerin artması 
sebebiyle. 

10 000 îdare dergisinin kâğıt, baskı, cilt ve tevzi işle
rindeki fiyatı tezayüdedenler. 

14 000 Görjü ye bilgilerini artırmak maksadiyle yaban
cı memleketlere gönderilecek 17 idarecinin har
cırah, yevmiye ve kitap masrafları. 

5 000 Hükümetin resmen âzası olduğu İdari İlimler 
Enstitüsünün Kongresine ve Milletlerarası Ah
vali Şahsiye Komisyonuna gidecek altı zatın yol
luk ve diğer masrafları 

120 Umumi nüfus adedine göre aidatın artmış olma
sından 

15 723 Kâfi gelmediğinden 

A/2 - Cetvelindeki artışların müfredatı ve sebepleri 

752 3827 sayılı Kanun ge
reğince satmalınacak 
nakil vasıtaları 812 000 Kaymakamlar emrine verilmek üzere alınacak 60 

aded jeep için. 
Şu vaziyete göre bu yıl bütçesinde, hizmetler için konulan ve hakiki artış ile kabul edebileceği

miz tahsisat fazlası sadece dört maddeye inhisar etmektedir. Bunlardan biri «Yabancı ad taşıyan 
meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi için toplanacak komisyon azalarına verilecek ücret» adı 
ile yeniden ihdas edilen 408 nci fasla konulmuş bulunan 23 700 liralık tahsisattır. Valiliklerce gös
terilen lüzum üzerine yabancı ad taşıyan yerlerin adlarının değiştirilmesi için alâkalı vekâlet tem
silcilerine ve ilini heyetine umumi hükümlere göre bu hizmetleri karşılığı olarak ödenmek üzere ko
nulmuş ve ifası icabeden bir hizmetin karşılığı olması bakımından uygun görülmüştür. 

İkincisij komisyonumuzun öteden beri vâki temennilerine uyularak genç idarecilerimizin görgü 
ve ihtisaslarım artırmak maksadı ile 4489 sayılı Kanun hükümlerine göre yabancı memleketlere 
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gönderilmesi için 452 nci faslın 10 ncu maddesine 14 000 lira konulmuştur. Devlet İdaresinde bü
tün hizmetlerin başında bulunan idare âmirlerinin her türlü modern anlayış ve görgü ile teçhiz 
edilmeleri lüzum ve zaruretine inanmakta ve bu itibarla gönderilmesi düşünülen 17 idareci için 
hesaplanan harcırah, yevmiye ve kitap masrafları karşılığı tahsisatını uygun bulmaktayız. 

Üçüncüsü kaymakamlar emrine birer motorlu hizmet vasıtası verilmesi maksadı ile 3827 sayılı 
Kanun gereğince satınalmacak 60 aded jeep için 752 nei fasla konulmuş bulunan 812 000 liralık 
tahsisattır. 

Modern hükümet anlayışı, hizmetlerin mümkün olduğu kadar vatandaşın yambaşma götürülme
sini bir gaye kabul ettiğine göre hizmet sahası buna muvazi olarak genişlemekte ve bunun neticesi 
olarak da idareyi motorlu vasıtalarla teçhiz etmek zaruri bulunmaktadır. Bu itibarla geçen sene büt
çesinde raportör olarak temenni ve teklif ettiğimiz bu tahsisatı bu sene bütçesine konulmuş bulunma
sını memnunlukla karşıladık. 

Dördüncüsü merkez hizmetlileri ücretlerinde bâzı artışları temin ve ayrıca beş aded daktilo kad
rosu ihdas etmek maksadiyle 202 nci faslın II nci maddesine ilâve edilen 22 950 liralık tahsisat. Ar
tış ve ihdası müfredatı üzerinde yaptığımız tetkikat sonunda bu maddedeki artış lüzumlu ve nor
mal bulunmuştur. 

1957 bütçesinin ihzarında mümkün olduğu kadar tasarruf zihniyeti ile hareket ettiğini müşahe
de ettiğimiz vekâlet bu sene, yukarda arz ettiğimiz-hizmetlerden bâzıları için tahsisatı hizmete kifa
yet edecek miktara çıkarmış veya yeniden tahsisat koymak bakımından normal ölçüler içerisinde kal
mıştır. Ancak tetkikatımız sırasında bâzı hizmetlerin tahsisatının ya hiç düşünülmemiş veya vekâlet
çe teklif edilmiş bulunmasına rağmen Maliyece kabul edilmemiş olmasından noksan kalmış olduğunu 
müşahede ve tesbit ettik. Bunlara ait mütalâa ve tekliflerimizi aşağıda madde madde arz etmeyi büt
çede samimiyet ve hizmetlerin ifası bakımından zaruri telâkki etmekteyiz. 

1. 6808 ve 6810 sayılı kanunlarla ihdas edilen 550 aded kadro ile tezayüdeden personelin maaş 
ve diğer özlük haklan karşılığı tahsisat bütçenin alâkalı fasıl ve maddelerine vekâletçe ilâve edilir
ken 550 memurun yıl içindeki hareketine inikası muhtemel harcırahının karşılığı olarak teklif edilen 
miktarların Maliyece* kabul edilmediği görülmüştür. 

1956 yılı daimî ve muvakkat vazife harcırahları tahsisatı kifayet etmediğinden 95 000 lira müna
kale yapılmış olduğu da bir vakıa olarak nazarı itibara alındığı takdirde.307 nci faslın 10 ve 20 $ci 
maddelerine vekâletin teklifi veçhile 240 000 lira tahsisat ilâvesinin zaruri olduğu meydana çıkar. 

' 2. Vilâyetler nakil vasıtalarının işeltmesinde beher jeep için yılda benzin ve yağ masrafı olarak 
vasati 2 100 lira hesabı ile 118 jeepin lâstik ve sair parçalarının yenilenmesi de dâhil 309 neu 
faslın 31 nci maddesine bilhesap 287 800 lira tahsisat konulmuş ve fakat 1957 yılında mubayaası 
düşünülerek tahsisatı konulan 60 jeepin işletme masrafı karşılığı tahsisatın konulmadığı görülmüş
tür. Mevcut jeepler bir hayli yıpranmış olduğundan bu maddedeki tahsisat belki bunlara dahi kifayet 
etmiyecektir. Bu itibarla mubayaası mukarrer 60 jeep için kâfi miktarda tahsisat konulmamın 
lüzumlu görmekteyiz. 

3. Halen 200 aded tam teşkilatlı nahiye meveuttur. Her yıl programa göre, 50 nahiye tam teş
kilâtlı hale getirilmektedir. Muayyen müddet sonunda bütün nahiyelerde teşkilât tamamlanacaktır. 
Ancak bugün bu 200 nahiyeden 102 sinde tahrirat kâtibi bulunmaktadır. Tam teşkilâtın icabını yerine 
getirmek maksadiyle 1957 yılında teşkilâtlanacakları da nazarı itibara alarak vekâletçe «L» cetvelinde 
mevcut 150 kadronun serbest bırakılması teklif edildiği ve fakat Maliyece muvafakat edilmemiş 
olduğu tetkikatımız sırasında tesbit edilmiştir. 

Tam teşkilâtlı nahiyeler, hizmetlerin vatandaşlara yaklaştırılması bakımından birer hizmet kade
mesi olduğuna göre teşkilâtın icabı olan hizmet elemanlarının işbaşına gönderilmesinin zaruret oldu-



ğuna inanmaktayız. Aksi takdirde arzu edilen gaye tahakkuk etmemiş, düşünceler kâğıt üzerinde 
kalmış olur. 

/ 
Bu itibarla tahrirat kâtibi olmıyan mevcut 102 nahiye için 102 nahiye tahrirat kâtibi kadrosunun 

«L» cetvelinden çıkarılarak fiilî kadroya alınmasını uygun mütalâa ve teklif etmekteyiz. 
4. Nüfus teşkilâtının taşrada artan iş hacmi dolayısiyle 6810 sayılı Kanunla alınan yeni kadro

larda çalışan memurların ve tam teşekküllü nahiyelerde açılan yeni nüfus dairelerinin merkeze 
akseden işlerinin çoğalması ve tâbiiyet şubesinde serbest göçmen olarak yurdumuza gelen ırkdaşları
mızın vatandaşlık muamelelerinin fazla birikmesi, değişmiyen merkez kadrosu ile lâyik olduğu sür
atle yürütülemediği müşahede edilmiştir. Bu itibarla (L) cetvelinden Nüfus İşleri Umum Müdürlü
ğüne ait 40 liralık bir aded şef kadrosunun fiilî kadroya alınması zaruretine binaen serbest bırakıl
masını teklif ederiz. 

5. 307 nci faslın 84 neü maddesine nüfus müdürlerinin devir yolluğu olarak geçen seneye naza
ran 10 000 lira fazlası ile 26 000 lira teklif edilmiş ise de. Maliyece bu artışın kabul edilmediği 
öğrenilmiştir. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu ile harcırahlar artmış, olduğu gibi yeni kurulan kaza ve nahiyeler' 
dolayısiyle hizmet sahaisı da genişlemiş bulunduğundan mevcut tahsisatla 493 kaza ve 445 nahiyenin 
nüfus dairelerinin birer defa teftişi mümkün olamayacağı kanaati ile bu maddeye 10 000 Har ilâvesi 
uygun olacağı mütalâa edilmektedir, 

Netice itibariyle kanunlara ve günün icaplarına göre ve mevcut imkânlar nazara alınarak ihzar 
ve teklif edilmiş bulunan Dahiliye Vekâleti bütçesinin yukarda arz ettiğimiz ilâvelerle birlikte aynen 
kabulünü Yüksek Komisyonun tasvibine saygılarımızla arz ederiz. 

Konya Mebusu 
M. Bağrıaçfk 

Muğla Mebusu 
N. Poyrazoğht 

Niğde [Mebusu 
A, N, Kadtoğlu 

Seyhan Mebusu 
.1 . Topaloğlu 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen Jcabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - • Tahsisat re 
benzeri özlük haklar 

101 . Vekii tahsisatı 12 000 

Birinci kısım vekııııu 12 000 

12 000 
12 000 

12 000 
12 000 

İkinci kışını -Personel 
masrafları 

T - Maaşlar ve, ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 .Vilâyetler memurlan açık ma

aşı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

203 

206 

1 744 625 2 162 825 2 162 825 
21 457 400 24 397 550 24 397 550 

7 437 

42 500 

23 251 962 

228 650 
2 547 025 

7 437 

42 500 

26 610 312 

251 600 
2 547 025 

7 437 

42 500 

26 610 312 

251 600 
2 547 025 

Fasıl yekûnu 2 775 675 2 798 625 2 798 625 

Merkez geçici hizmetlileri üc 
reti 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memulları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurlan çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

71 680 72 150 72 150 

46 000 

1 138 600 

5 800 

56 040 

1 300 800 

7 000 

56 040 

1 300 800 

7 000 
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Dahiliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

123 000 

. 1 000 

20 000 
54 000 

138 000 

2 000 -

23 000 
56 322 

138 000 

2 000 

23 000 
56 322 

Fasıl yekûnu 1 388 400 1 583 162 1 583 162 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına, 
yapılacak ödemeler 1 060 484 
Temsil tahsisatı 835 800 

3 000 

1 192 089 
1 417 800 

3 000 

1 192 089 
1 417 800 

İkinci kısım yekûnu 29 387 001 33 677 138 33 677 138 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf- * 
lan 
Kırtasiye-
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
İsıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

• . -

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
25 000 
34 000 

94 000 

155 000 
200 000 
100 000 

11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
25 000 
38 836 

98 836 

, 

155 000 
200 000 
100 000 

, ' ....... ...... 

" 11 000 
2 000 
7 000 

15 000 
25 000 
38 836 

98 836 

155 000 
200 000 
100 000 
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40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Dahiliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

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 

1956 
Y ı l ı . 

tahsisatı 
Lira 

90 000 
80 000 

350 000 

975 000 

75 000 

85 000 

443 000 
30 000 

128 400 
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1957 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

90 000 
80 000 

365 000 

990 000 

76 000 
* 

85 000 

443 000 
51 700 

140 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

90 000 
80 000 

365 000 

990 000 

75 000 

85 000 

443 000 
51 700 

140 000 

Fasıl yekûnu 686 400 

Kira bedeli 280 500 
Giyecekler 28 680 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 390 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 120 000 
30 Müfettişler harcırahı 250 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 97 000' 
81 Valiler devir harcırahı 80 000 
82 Kaymakamlar devir harcırahı 312 000 
83 5005 sayılı Kanun gereğince 

nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafları 451 200 

84 Nüfus müdürleri devir harcı
rahı 16 000 

90 1111 sayılı Kanunun 15 nci ve 
2850 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddeleri gereğince köy ve 
mahallelerde yapılacak asker
lik yoklamasında bulunacak 
nüfus memurları harcırahı 90 000 

91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köy
ler arasında mevcut hudut ve 
arazi ihtilâflarım mahallinde 
tetkik ve halletmeye memur 
hevetler harcırahı 60 000 

719 700 

828 145 
28 680 

390 000 
120 000 
500 000 
97 000 
80 000 

312 000 

451 200 

16 000 

90 000 

719 700 

328 145 
28 680 

450 000 
120 000 
500 000 
97 000 
80 000 

312 000 

451 200 

16 000 

90 000 

60 000 60 000 



Dahiliye Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen İtabul edilen 
Lira Lira 

6652 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince nüfus tara
malarına memur edileceklerin 
harcırahı 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 1 966 200 2 216 200 2 276 200 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 8 000 12-000 12 000 
Vilâyetler 47 000 68 670 68 670 

Fasıl yekûnu 55 000 80 670 80 670 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 2 000 2 000 2 000 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 1 000 2 000 2 000 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 2 000 2 000 2 000 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 1 800 2 500 2 500 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları . 245 000 287 800 287 800 
Vilâyetler taşıtlan onarma 
masrafları ' 25 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 276 800 346 300 346 300 

Üçüncü kısım vekfum 4 437 580 4 883 531 4 943 531 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Yabancr ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değiştirilme
si için toplanacak komisüyon 
azalarına verilecek ücret — 23 700 23 700 
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F. M. 

417 
10 

Tahsisatın nev'i 

Nüfus işleri 
Nüfus defter ve kâğıtlarının 
satmalma, bastırma, ciltletme, 
onarma ve sevk masrafları ve 
nüfus kayıtlarının yeni defter
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 
Nüfus yazımı masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

300 000 
5 000 

305 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

300 000 
10 000 

310 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

300 OÖO 
10 000 

310 000 

20 

418 Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 

420 

451 
10 
20 

düzenlenme masrafları 
Bumlupınar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

100 000 

8 000 

10 000 
15 000 

25 000 

100 000 

8 000 

17 000 
25 000 

42 000 

100 000 

8 000 

17 000 
25 000 

42 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin lıareırahlariyle 
başka her çeşit masraf lan 1. 001 15 001 15 001 

20 Staj için Birleşmiş Milletler 
teknik yardımından faydalaım- „ 
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 5 000 o 000 5 000 

Fasıl yekûnu 6 601 20 001 20 001 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Millfit.lArfl.ra.si knrnmlfl.ru k»~ 10 Milletlerarası kurumlara ka
tılma payı ' / ! 710 4 880 4 830 

http://Millfit.lArfl.ra.si
http://knrnmlfl.ru


160 — Dahiliye Vekâleti 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 15 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 19 710 24 830 24 830 

Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 

11 Kursa gelecek memurların har
cırahları, gündelikleri, incele
me gezileri harcırahları ve her 
çeşit uygulama masrafları 158 200 158 200 158 200 

12 Ders notlarının yazdırma, ço- • 
ğaltma masraflariyle imtihan 
ve sair vönetim masrafları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 168 200 168 200 168 200 

Dördüncü kısmı vekûnu 631 911 696 731 696 731 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
Eski yıllar borçları 

10 1952 - 1955 villan borçları 
'20 1928 ~ 1951 ' » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkind kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

12 000 
29 387 001 
4 437 580 
631 911 
99 500 

66 268 
8 955 

75 223 

115 223 

12 000 
33 677 138 
4 883 531 
696 731 
115 223 

66 268 
8 955 

75 223 

115 223 

12 000 
33 677 138 
4 943 531 
696 731 
115 223 

UMUMİ YEKÛN 34 567 992 39 384 623 39 444 623 



Dahiliye Vekâleti — 161 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

II — Satınalma, yapı tesis ve 
sermaye 

3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalınacak taşıtlar 
Dahiliye Vekâleti 812 000 

Yatırımlar yekûnu 34 567 992 40 196 623 

0 

0 





24 - Emniyet U. M. 



Rapor 
9 . 1\ 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Emniyet Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe tasarısı tarafımızdan tetkik edildi. Umumi yekûnu iti
bariyle 86 935 205 lira olan yeni yıl bütçe teklifi 1956 yılma nazaran 11 819 185 lira fazladır. Bu 
fazlalığın 8 637 815 lirası A/l , 3 820 000 lirası da A/2 cetvelinde bulunmakta, A/l cetvelinde ay
rıca 638 030 liralık bir tenzilât görülmektedir. 

I - Fazlalığın : 

1. 3 504 652 lirası Trafik Kanununun bütün yurtta tatbik olunacağı son bütçe yılı olması ba
kımından 1956 yılı L cetvelinden libere edilecek 415 âmir ve memurun icabettirdiği masraflar ola
rak muhtelif tertiplerde ; 

23. 1 500 000 lirası kadroya yeniden katılacak 500 polis memuru kadrosu dolayısiyle yine muh
telif tertiplerde; 

3. 94 101 lirası millî emniyet hizmetleri için 1956 yılı L. cetvelinden libere edilecek 12 memur 
kadrosu dolayısiyle ilgili tertiplerde; 

4. 19 938 lirası yine L. cetvelinden libere edilecek iki memur kadrosu dolayısiyle ilgili tertip
lerde; 

5. 3 689 000 lirası üst derece dolayısiyle maaş tertibinde; 

6. 3 400 lirası D cetvelinde ihdas olunan 200 lira ücretli kaloriferci kadrosu dolayısiyle merkez 
hizmetlileri ücreti maddesinde; 

7. 1,5 milyon lirası Millî Emniyet, 1 milyon lirası Ankara, İstanbul Emniyet müdürlükleri ve 
İstanbul Şişli ve Fatih Emniyet amirlikleri binaları inşasına başlanmak, 500 000 lirası geçen yıl 
başlanmış inşaatın ikmali için olmak üzere (geçen yüa nazaran 2 800 OOO lira fazlasiyle) 3 milyon 
lira inşaat için Nafıa bütçesinde; 

8. 580 000 lirası telsiz tesis ve ikmali için yatırımlar kısmındaki ilgili tertibinde bulunmaktadır. 

II - Tam mânasiyle âmme hizmeti karakteri taşıyan emniyet vezaifinin daha iyi görülmesi için 
geçen yıl yapılan tenkidlerin göz önünde tutularak polisin kemiyet ve keyfiyet bakımından inki
şafı üzerinde ehemmiyetle çalışıldığı ve bu maksatla gerekli tahsisatların bütçeye konulduğu, po
lisin keyfiyet bakımından geliştirilmesi için teknik ve trafik mevzularında kurslar açıldığı ve 
âmir ve memurların bilgilerini artırmak için 5 memurun yabancı memleketlere gönderildiği, 3 me
murun Şubat içinde davetli olarak Amerika'ya gönderileceği ve 18 memurun bütün muamelelerinin 
ikmal olunarak Maarif Vekâletinden kontenjan teminine çalışıldığı tesbit edilmiştir. 

Polisin kemiyet bakımından kifayetsizliği de göz önünde tutularak Trafik Kanununun tatbika-
tiyle ilgili 415 memurun L cetvelinden libere edilmesinden maada 500 polis memuru kadrosunun 
da alınması için kanun lâyihasının Büyük Meclise sevk edildiği ve tahsisatın 1957 bütçesine ko
nulduğu müşah*ede olunmuştur. 

Polisin vazife göreceği binaların kifayetsiz durumları ve geçen bütçelerde yapılan tenkidler de 
göz önünde tutularak 1,5 milyon liralık tahsisat konulduğu görülmüş ve yerinde bulunmuştur. 

III - Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesine bağlı cetvellerin tetkikinde D cetvelinin vilâyetler 



— • - İ M -
kısmında 225 lira ücretli makinist, 125 lira olarak gösterilmiştir. 1956 ve 1957 cetvellerinin 225 
lira olarak; yine tasarıya bağlı L cetvelinde 1956 da 24, 1957 de 16 olarak gösterilen 9 ncu dere
ceden 40 lira maaşlı memuriyet unvanının komiser olarak tashihi icabetmektedir. 

D cetvelinin merkez kısmında ihdas edilen 200 lira ücretli kaloriferci kadrosu; polis radyo 
telsiz binasının kalorifer tesisatı bu yıl içinde ikmal olunmuş bulunduğu cihetle şayanı kabul gö
rülmüştür. 

L cetvelinden libere edilecek 429 memurdan 415 i Trafik Kanununun icabı, 12 si Millî Em
niyet hizmetlerinin gösterdiği ihtiyaç, 2 si de hizmet bakımından saruri görülmekle şayanı kabul 
mütalâa edilmiştir. 

IV - Dünya ahvalinin icabettirdiği şartlar ve memleket nüfusunun daha çok büyük şehirlerde 
toplanması; polis kuvvetlerinin kemiyet bakımından daha da çok takviyesini ve teknik vasıtalarla 
teçhizini icabettirmektedir. 

Bilhassa büyük şehirlerimizde toplu hareketlere karşı tedbir alacak toplu polis birliklerine şid
dette İhtiyaç vardır; bu arada motorlu vasıta ve süvari polis ekipleri teşkilini ve mevcutların tev-
süni faydalı bulmaktayız. 

Emniyet Umum Müdürlüğünün çalışmalarını ve bütçede tasarrufa riayetini memnuniyetle mü-
şahade etmekle beraber bu sahada da plânlı bir çalışmaya girmesini temenni etmekteyiz. 

Netice itibariyle kanunların ve günün icaplarına göre izhar ve teklif edilmiş bulunan Emniyet 
Umum Müdürlüğü bütçesinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Muğla Mebusu Seyhan Mebusu Niğde Mebusu Konya Mebusu 
Nâtık Poyrastoğlu Ahmet Topaloğlu Ahmed Ns Kadıoğlu Mustafa Bağrtaçık 



F. 

201 

202 

, 

203 

166 

M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

— Emniyet 

Tahsisatın nev'i 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâv etler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

ü. M. 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 350 000 
41 905 670 

1 

6 250 

44 261 921 

68 000 
1 771 825 * 

1 839 825 

1 

9 750 

9 751 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edi'en 
Lira Lira 

2 350 000 
47 752 450 

1 

6 250 

50 108 701 

72 250 
1 771 825 

1 844 075 

1 

9 750 

9 751 

2 350 000 
47 752 450 

1 

6 250 

50 108 701 

72 250 
2 231 825 

2 304 075 

1 

9 750 

9 751 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı ^ 80 000 80 000 80 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 2 189 440 2 424 360 2 424 360 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 6 000 6 000 6 000 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı . 200 000 200 000 200 000 



Emniyet U, M. - İ Ş T -

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
2 640 2 640 2 640 

207 

208 

209 

212 

214 

301 

yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

20 000 
37 000 

2 535 080 

1 

20 000 
42 OÖO 

2 775 000 

1 

20 000 
42 000' 

2 775 000 

1 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

gereğince 

20 000 30 000 30 000 

4367 sayılı Kanun 
verilecek er tayını 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 

2 550 047 2 840 492 2 857 492 

3 220 800 3 500 100 3 500 100 

9 207 900 10 044 000 10 044 000 
Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 10 000 10 000 10 000 

w 

10 
20 

îkinci kısım yekûnu 
1 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 

63 655 325 

-

12 000 
4 500 

71 162 120 

12 000 
4 500 

71 639 120 

* 

12 000 
4 500 
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F. 

302 

V , , 
İL*. . ' 

303 
304 

168 

M. 

30 
40 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

— Emniyet V. 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
Öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro maaraflan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma - .. 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Fosta, telgraf ve telefon, ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

M. 
1966 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 500 
7 500 

30 500 

75 000 
25 000 
85 000 
75 000 

200 000 
231 000 

691 000 

72 750 

75 000 

250 000 
48 000 

250 000 

1967 yılı İçin 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 500 
7 500 

30 600 

85 000 
50 000 

135 000 
125 000 
260 000 
240 000 

895 000 

86 000 

75 000 

250 000 
60 000 

400 000 

Encümen*» 
kabul edilen 

Lira 

6 500 
7 500 

30 600 

85 000 
50000 

135 000 
125 000 
260 000 
240 000 

895 000 

86000 

• • • " " • J f ; : s 

75 000 

250 000 
60 000 

400 000 

Fasıl yekûnu 623 000 785 000 786 000 

306 Kira bedeli 537 000 600 000 600 000 
306 Giyecekler 7 400 8 400 8 400 
307 Harcırahlar . • -— 

10 Da imî vazife harcırahı 425 000 545 000 545 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 125 000 125 000 125 000 
30 Müfettişler harcırahı 46 000 ' 4 6 000 46 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 45 000 45 000 45 000 

Fasıl yekûnu 641 000 761 000 761 000 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi "'5' -• **'-'•"' 
masrafları ve harcırahları 

11 Merkez 13 000 13 000 13 000 



M. 

12 

21 

22 

31 

32 

Emniyet 

. Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler 

Fani yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

ü, M. 
1956 
T ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 

113 000 

17 500 

8 500 

793 800 

302 000 

1 121 800 

— 169 — 
1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen 
Lira 

117 500 

130 500 

17 500 

8 500 

1 202 550 

316 000 

1 544 550 

kabul edilen 
Lira ' 

117 500 

130 500 

17 500 

. 8 500 

1 002 550 

316 000 

1 344 550 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler için yiye-

Üçüncü kısım yekûntf 3 837 4£0 4 839 950 4 639 950 

10 
20 

cek masrafları 
Haber alma masrafları 
Giyecek ve teçhizat masrafları 
Giyecekler 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme malzemeleri ve y*dek 
parçalar 

• 163 680 
203 500 

5 136 760 

55 Q00 

190 000 
253 500 

4 498 130 

55 000 

229 000 
253 600 

4 498 130 

Ş5 000 

Fasıl yekûnu 5 191 760 4 553 130 4 553 130 

Okullar masrafları - , -!*\ . l e r - ; * e c i J 
11 Polis memur ve adayları, öğ- ,:..,., «* 

rencileri yiyecek ve giyecek- . . 
ler masrafları ile harçlık ve 
harcırahları S60 000 560 000 060 000 



170—« Emniyet 

M. Tahsisatın nev'i 

İ2 Yönetim masrafları 

Fasıl yekûnu 

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 gerogince 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe masraflariyle bu işe 
memur edileceklerin zaruri 
masrafları -

Fasıl yekûnu 

Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar • 

Fasıl yekûnu 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj' 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları^ 

İtNSS 1957 yüılcin 
Y ı l ı Xüküm«tç« Encümtaee 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

#100.000 100 000 100 000 

660 000 660 000 660 000 
•""̂  • - ~ ~ **'"'•*- - ' ' Z^Z. Z^Z 

16 200 16 200 16 200 

15 000 15 000 15 000 

-31 200 31 200 31 200 

21 000 • 50 000 50 000 

1 1 1 

2 500 2 500 2 500 
1 300 1 300 1 300 

3 800 3 800 3 800 

00 000 - 60 000 60 000 



•maiyet ü. M. _ lf% 
0 

1956 1957 30lı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 Birleşmiş milletler teknik yar 
dımından faydalanılarak ecne
bi memleketlere gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 

Fasü yekûnu 60 001 60 001 60 001 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 10 000 16 900 16 900 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 5 000 5 000 5 000 

30 Milletlerarası Kriminel Polis 
Komisyonu İcra Komitesinin 
yurdumuzda yapacağı toplantı 
dolayısiyle yapılacak her çeşit 
masraflar 1 X 1 

40 Milletlerarası Kriminel Polis 
Komisyonunun yurdumuzda 
yapacağı umumi heyet toplan
tısının her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 15 002 21 902 21 902 

455 Pravantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 83 700 100 000 100 000 

1 

15 002 
» _ 

83 700 

6 433 644 Dördüncü kısım yekûnu 6 433 644 5 923 534 5 962 534 

501 
502 

10 
20 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1952 - 1955 yılları borçlan 
1928 - 1951 » » s 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

30 000 

33 000 
1 600 

34 600 

64 600 

30-000 

33 000 
1 600 

34600 

"64 600 

30 000 

33 000 
1 600 

34 600 

64 600 



Batı 
. • % 

Tahsisatın nev'i 

liyet U. M. 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1967 yılı için 
Hükümetçe *Encüraence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
tTçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yattnmlar 

63 655 325 
3 837 450 
6 433 644 

64 600 

73 991 019 

71 162 120 
4 839 950 
5 923 534 

64 600 

81 990 204 

71 639 120 
4 639 950 
5 962 534 

64 600 

82 306 204 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 600 000 600 000 

n - Satınalroa, yapı, tesis ve *' 
sermaye tahsisleri 

Satmahnacak makine, vasıta 
ve malzemeler 
Telli ve telsiz telefonlar ve te- ,+ 
letipler satmalma masrafları 100 000 680 000 680 000 
Fotoğraf, daktiloskopi tesisle
ri ile makine ve malzemenin 
satmalma bedelleri ve bunlara 
ait her türlü masraflar 75 000 115 000 115 000 
6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun gerektirdiği her 
çeşit masraflar 100 000 150 000 150 000 
Binek hayvanları satmalma ve 
teçhizat bedelleri 1 1 1 

' Fasıl yekûnu 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmarak taşıtlar 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

275 001. 

150 000 
200 000 

946 001 

500 000 
3000 000 

946 001 

0 
0 

Yatırımlar -yekûnu 1 125 001 4 945 001 1 445 001 
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Rapor 
10 . I . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1. Jandarma Umum Kumandanlığının 1957 malî yılı bütçe lâyihası tarafımızdan tetkik olun
du. Lâyiha ile teklif olunan tahsisat yekûnu A/ l 101 699 554, A/2 toplamı 1 624 000 ki ceman 
103 323 554 liradır. 

1956 yılı bütçesine nazaran safi artış miktarı 27 635 699 lira olup bu artışın 19 170 613 lirası 
6815 sayılı Kanunla Jandarma Umum Kumandanlığına intikal etmiş bulunan mülga Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı bütçesinden Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesine intikal eden 
kısmı teşkil etmekte, geri kalan 8 465 086 lirası da Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesinin 
1956 yılına nazaran artan tahsisatıdır. 

2. Bu artışın sebepleri : 

Bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 
6 458 222 lirası personel masrafları ile diğer özlük hakları ve emekli keseneği. 
3 082 766 lirası yönetim masrafları ile harcırahlar ve taşıt işletme ve onarım masraflarında. 

17 844*636 lirası jiaire hizmetleri, muayyenat, harb gereçleri ve teçhizatı ile yayın ve PTT mas
rafları. 

4- 249 875 lirası yatırımlardan olmak üzere ceman : 

27 635 699 lira etmektedir ki; bu da : A 

6815 sayılı Kanunla jandarmaya devrolunan 427 subay, 12 askerî memur, 205 sivil memur, 83 
astsubay, 150 ücretli ve 8 726 erden mürekkebolan personel ile 246 motorlu vasıta, 27 deniz va
sıtası ve diğer bilûmum hizmetlerin gerektirdiği masraflarla, 1957 yılında Jandarma Umum Ku
mandanlığının her gün biraz daha büyüyen ve inkişafveden teşkilâtına ilâvesi kararlaştırılmış'bu
lunan personel, motorlu vasıta, muhabere malzemesi ve saire gibi masrafların ve 6706 sayılı Ka
nunla artırılan tayın bedelleri karşılığı ile muaddel fiyat farklarından ileri gelen zaruri ve kanu
ni sebeplerden meydâna gelmektedir. 

Bu sebeplerden doğma artışlar, tarafımızdan teker teker incelenmiş kanunların ve hizmetlerin 
icaplarına mutabık olduğu görülmüştür. 

3. Her ne kadar Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesinde yukarda arz olunan miktar kadar 
bir artış mevcut ise de, bütçenin tetkiki sırasında, aşağıda sıra ile arz ve izah edeceğimiz ve Jan
darma Umum Kumandanlığının, bilhassa emniyet ve asayiş hizmetleri ile beraber üzerinde önemle 
ve hassasiyetle durduğumuz kaçakçılığın meni ve takibi ile hudut ve kara sularımızın emniyet ve 
muhafazası gibi çok mühim bir vazifenin de verilmesiyle artan iş hacminin ve teşkilât genişlemesi
nin kanuni ve zaruri ihtiyaçlarını temin yolunda teklif edilen hususların da yüksek encümene ar
zını uygun ve faydalı mütalâa etmekteyiz. 

al Muaddeller : 

Jandarma Umum Kumandanlığının 1956 yül bütçesini tetkik sırasında hazırlamış olduğumuz ra
porda da belirttiğimiz veçhile, Maliye Vekâleti melbusat, teçhizat, iaşe bölümlerinde Millî Müdafaa 
Vekâletinin tesbit ettiği muaddelleri jandarma için de esas tutmaktadır. Jandarma birlikleri Ameri
kan yardımından faydalanamadıkları cihetle, tatbik edilen bu muaddellerden zarar görmekte ve erin 



—.m — 
her çeşit ihtiyacının temininde güçlük çeÖlmektedir. Bu itibarla orduda Amerikan yardımı vasıta-
siyle temin edilen yiyecek, giyecek ve teçhizat farklarının jandarma bütçesine ilâve edilmesi kanaatin
deyiz. 

b) Kadro : 

Geçen seneki bütçe müzakereleri sırasında muhterem encümen âzalarının tenkidleri sırasında ka
rakol mevcutlarının artırılması yolundaki temennileri üzerine mevcutların artırılması ieabederken bu
nun yapılmadığı, buna mukabil 6815 sayılı Kanunla devralınmış olan mülga gümrük muhafaza kara
kolları er kadrolarının temin edilmediği görülmüştür. 

Yapılan hesaba göre 2 000 ere ihtiyaç vardır. Bunun kadroya ilâvesini uygun bulmaktayız. 

c) Motorlu vasıta V6 hayvan : 

Bilhassa kaçakçılığın meni ve takibi gibi önemli bir vazifeyi de deruhde etmekte olan jandarma
nın artık yaya hizmet görmesini bugünkü hal ve şartlara göre mümkün görmemekteyiz. 

Bütçenin tetkikinde motorlu vasıta alımı için 100 000' lira hayvan alımı için de 75 000 lira gibi 
cüzi bir tahsisat konulmuş olduğu görülmektedir. Bununla ne motorlu vasıta ve ne de hayvan temi
ni mümkün olamıyacağı şüphesizdir. 

îki seneden beri bütçeye vaz'edilen paralarla dahi vasıta alınamadığına ve son olarak devralınan 
. vazifeler de aynı zamanda bir hudut muhafazası vazifesi olduğuna ve ordu hudut birliklerinin NATO 

standardına dâhil edilip motorize bir hale sokulması Amerikan ve Türk makamları arasında karar
laştırılmış bulunduğundan hiç olmazsa bu vazifeyi gören jandarma hudut birliklerinin millî bütçeden 
veya Amerikan -yardımından temin edilecek motorlu vasıtalarla motorize bir hale getirilmesinin bir * 
Hükümet işi olarak ele alınmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

ç) İnşaat: 

Bilhassa güney hudutlarımızda gece, gündüz her türlü şartlar içinde devamlı bir vazifede bu
lunan birliklerin karakolalrmdan birkaçı müstesna hemen hemen hepsi harap ve gayrikabili iskân 
bir durumdadır. 

Bunların ıslahı ve eskilerinin yerine yenilerinin yapılması için Jandarma Umum Kumandanlı-
ğınca hazırlanmış ve senelere bölünmüş bulunan inşaat plânının tatbik edilmesini, erlerimizin 
sağlığını korumak, bilhassa yabancılara karşı Devletin şerefi ile mütenasip karakollar inşa edilme
sinin teminini yüksek encümene arz etmeyi faydalı bulmaktayız. 

Yine bütçenin tetkikinden anlaşılacağı üzere bu maksatla konulmuş olan tahsisatın düşülmüş 
ve ayrıca her sena Nafıa Vekâleti bütçesine konan fasıl kapatılmıştır. 

6829 sayılı Kanuna müsteniden çıkarılmış bulunan 8189 sayılı Kararname gereğince yapılacak 
manileme işlerinde lüzumlu istimlâki karşılamak üaere Maliye Vekâletinin 12 Aralık 1956 gün* ve " 
111103-48/15676 sayılı yazılariyle bütçeye ithali uygun görülmüş bulunan 5 0Ö0 000 liralık tahsi
satını bütçede açılacak 731 nci fasıla konulmasını, Nafıa Vekâleti bütçesine her seüe olduğu gibi 
bu sene de 500 000 liralık bir yatırımın konulmasını arz ve teklif ederiz. 

<&) Haber alma: 

Geçen yıl raporumuzda da belirttiğimiz gibi, memleketin emniyet ve âsayişiyle birinci derecede 
vazifeli bulunan Jandarma Umum Kumandanlığının haber alma işleri, kaçakçılığın meni ve takibi 
vazifesinin de eklenmesinden sonra bir kat daha ehemmiyet kesbetmiştir. Bütçenin tetkikinde, bu 
maksat için ayrılan tahsisatın yalnız 50 000 lira olduğunu görmekteyiz. Hizmetin vüsati karşısında 
bu paranın kâfi gelmiyeceğini Yüksek Encümenin takdirine ve tahsisatın artırılmasını da tasvip
lerini arz etmekteyiz. 



4) Muhabere: " "* ~ 

Jandarma Umum Kumandanlığının asayiş ve emniyet hizmetleriyle kaçakçılığın meni ve takibi 
vazifelerinde büyük bir ehemmiyeti olan muhabere şebekesinin telli ve telsiz kısımları büyük bir 
yekûn tutmakta, bunların ıslah ve ikmâli için 411 nci fasıldan ayrılmış bulunan tahsisatın ise ki
fayetsiz olduğu dikkat nazarı çekmektedir. 

Geçen sene alman tahsisatın büyük bir kısmı bu hatların ıslahı yolunda sarf edilmiş olmasına 
rağmen 70 000 kilometreyi aşan telli şebekenin ıslah ve bakımının bu kadar az bir tahsisatla müm
kün olacağını ummamaktayız. Bundan başka evvelki senelerde kurulmuş bulunan 27 telsiz istasyo
nuna ilâveten Bolu, Maraş, Kayseri ve Fethiye'de de yeniden 4 istasyon kurulmuş ve faaliyete ge
çirilmek üzere ̂ bulunmaktadır. Plâna göre önümüzdeki senelerde açılması mukarrer telsiz istas
yonlarının ve telli şebekenin daha emin bir şekilde işletilmesi için bu tahsisatın da artırılmasını 
yüksek encümene arz ederiz. , u 

f) Demz vasıtaları : 

Karasularımızın emniyet ve muhafazasını temin ile de mükellef bulunan bu teşkilâtın devralmış 
olduğu 27 çeşitli tip deniz vasıtası, çok eski, yıpranmış ve sürat bakımından da hizmetin icapları
na kâfi bir nitelikte" bulunmamakta ve uzun senelerin yıpranmasından mütevellit evsaf ve 
randımanlarını kaybetmiş bulunmaktadır. Bilhassa karasularımızın 12 mile çıkarılması için tek
lif olunan kanun tadili muvacehesinde ve bilhassa son günlerde balık avcılığı kaçakçılığı dolayısiy-
le ehemmiyeti bir kat daha artmış bulunan bu hizmetin icaplarına yetecek derecede sürat, manevra 
kabiliyeti fazla ve yeni silâhlarla mücehhez deniz vasıtalarına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu maksatla 1956 yılında açık denizlerde vazife görebilecek büyük tonajda deniz vasıtalarının 
v temin edilmesi için 7,5 milyon liralık bir kanun lâyihası Yüksek Meclise sunulmuş ve Gümrük ve 

İnhisarlar Encümeninde müzakere ve kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu lâyihanın en kısa zaman
da kanuniyet kesbetmesini temenni etmekteyiz. 

j) Bütçenin tetkiki sırasında 6775 sayılı Kanun gereğince askerî adlî hâkimlere verilmesi lâ-
zımgelen tahsisatın bütçe tasarısına konulmadığı görülmüştür. Bu ihtiyacın karşılanması için Jan
darma Umum Kumandanlığı 1957 bütçesinde 219 ncu faslın açılmasını ve 25 askerî adlî hâkim 
kadro mevcuduna tekabül edecek bir yıllık tahsisat tutan olan 27 000 liranın ilâvesini arz ve. tek
lif ederiz. 

4. Jandarma Umum Kumandanlığı bütçe lâyihasına bağlı (D) cetvelinin tetkikinde : 6 aded 
475 lira ücretli usta ve bir aded 475 lira ücretli teknisiyen ve bir aded 475 liralık tamir ustası 
kadrolarının ilâvesi artan hizmetlerin bilhassa motorlu vasita onarımlarının kendi bünyelerinde 
bakım ve tamirleri için teknik eleman ihtiyaçlannı karşılamak gaye ve zaruretleriyle konulmuş 
olduğu görülmüştür. Aynca 6815 sayılı Kanuna göre Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinde kalmış bu
lunan sivil makinistlerden açılan hizmetlerde istihdam edilmek üzere 16 makinist kadrosunun ilâ
vesi de yerinde görülmüştür. 

5. Jandarma Umum Kumandanlığının hazırlamış olduğu 1956 - 1957 faaliyet raporunun tet
kikinde de anlaşılacağı veçhile bilhassa kaçakçılıkla mücadele İçin askerî ve idari tedbirlerin alın* 
dığı, diğer vekâletlerle sıkı iş birliğine dayanan bir çalışmanın mevçudolduğu müşahede edilmek
tedir. Bu hususta bilhassa Millî Müdafaa Vekâletiyle koordine bir mesainin kurulmuş olması mu
cibi memnuniyettir. Bu mesai ve iş birliğinin 1957 senesinde de devam etmesini ve mümkün diğer 
sahalara da teşmilini lüzumlu görmekteyiz. 

1957 jandarma bütçesinin şifahen arz edeceğimiz* tekliflerle beraber kabulünü yüksek encümenin 
tasvibine saygı ile arz ederiz. 

Konya Mebusu Muğla Mebusu Niğde Mebusu Seyhan Mebusu 
Mustafa Bafirıaçık Nâtık Poyrazoğlu Ahmet Eadıoğlu Ahmet Topaloğlu 
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Tahflieatın nev'i 

tkinci kısım - Personel 
masraftan 

1956 
Yıl ı 

tahsisat» 
Lira 

y v 

1957 yılı için 
Hükümetle Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

— • * - - w . - r • • - . -

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez subay, memur ve erat 

12 

11 
12 

maaşı 
Vilâyetler subay, memur ve 
erat maaşı 

Faaü yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

. • 908 000 

22 621 250 

23 529 250 

207 400 
410 550 

617 950 

1 000 000 

27 480 120 

28 480 120 

55 675 
1 474 325 

1580 000 

1 000 000 

27 468 120 

28 468 120 

55 675 
1 474 325 

1 580 000 

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 

26 8Ç0 

885 000 

4 000 

82 000 

4 000 

15 000 
73 800 

1 090 600 

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 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 137 790 1 400 212 1 400 212 
Temsil tahsisatı 3 000 4 500 4 500 
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 50 000 130 000 130 000 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmakta ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 22 600 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 . 11250 11250 11250 
6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 0 0 27 000 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli — . 17 000 17 000 

îkinei kısım yekûnu 

Üçüncü kışını - Yönetim . 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 

26 462 440' 

3 600 
3 000 

32 920 662 

5 100 
4 000 

32 935 662 

• 5 100 
4 000 
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F. M. 

302 

303 
301 

Tahsisatın nev'i 

30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 

10 
20 
30 
40 

1956. 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
3 000 

13 600 

100 000 
40 000 
75 000 

100 000 

1957. yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
4 500 

18 600 

106 000 
48 000 
82 000 

115 000 

Fasıl yekûnu 315 000 

11 

12 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc-

80 000 

50 000 

351 000 

90 000 

65 000 

308 

5 000 
4 500 

18 600 

106 000 
18 000 
82 000 

115 000 

351 000 

90 000 

(JD 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
30 
40 

retle ri 
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 

200 000 
24 000 
42 900 

316 900 

419 170 . 
18 000 

640 000 
. 340 000 

70 000 
5 000 

1 055 000 

240 000 
26 000 

135 000 

466 000 

518 151 
33 915 

840 000 
633 000 
83 000 
10 000 

1 566 000 

240 000 
26 000 

135 000 

466 000 

518 151 
33 915 

840 000 
633 000 
83 000 
10 000 

1 566 000 

11 
12 

4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 

.Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

* 
2 500 

25 000 

27 500 

3 000 
30 000 

33 000 

3 000 
30 000 

33 000 
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F. M. 

309 
11 

* 
12 

21 

22 

31 
, 

,32 

33 

34 

— Jandarma U. K. 
• 

Tajısisatm nev'i , 

Taşıt masraflan 
Kumandanlık otomobili işlet
me masrafları 
Kumandanlık otomobil onar
ma masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 
Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları işletme 
ve kira bedeli 
Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekımu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 

2 500 

10 000 

6 000 

900 000 

400 000 

O 

0 

1 321 000 

3 566 170 

1957 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 

2 500 

10 000 

6 000 

1 640 000 

811 270 

500 000 

600 000 

3 572 270 

6 648 936 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 500 

2 500 

10 000 

6 000 

1 640 000 

811 270 

500 000 

600 000 

3 572 270 

6 648 936 

• 

401 Matbaa masrafları 55 000 10 000 10 000 
405 Motosiklet ve hayvan satmal

ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların 
tazmini 

10 Satmalma ve taviz 100 000 75 000 75 000 
20 Ordu ve jandarmaya mensup 

subaylar ile eratın malı olan -
hayvanlardan ölen veva öldü
rülenlerin bedelinin tazminine 
dair J471 ve 5013 sayılı "kanun
lar gereğince vapılacak ödeme
ler 18 500 31 000 31 000 

Fasıl yekûnu 118 500 106 000 106 00Q 



F. 

406 
409 

410 

411 
412 

413 
414 
416 
417 

M. 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Jandarma 17. K. 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Habefalma masrafları 
Muayyenat 
Tayınat ^ 
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 
ölen erlerin cenaze masrafları 

0 

24 915 320 
1 924 400 

2 110 000 

28 949 720 

9 063 400 
2 100 000 

260 000 

11 423 400 

1 100 000 

100 000 
10 000 

1 750 000 
125 000 

— 181 ' — 
1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 

36 792 574 
2 477 000 

. 3 205 455 

42 475 029 

10 618 954 
3 108 000 

380 623 

14 107 577 

1 670 000 

150 000 
16 000 

2 600 000 
125 000 

50 000 

37 227 931 
2 477 000 

3 243 159 

42 948 090 

10 833 624 
3 153 000 

380 623 

14 367 247 

1 670 000 

150 000 
16 000 

2 600 000 
125 000 

422 

423 

ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 
er ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz tekfin ve kabir yapma - * 
masrafları 0 15 000 15 000 

419 Mahkeme masrafları 
10 Tanık, sanık ve adlî müzaheret 

20 
masrafları * 
Askerî mahkemeler masrafları 

Fasıl yekûnu 

İşçi Sigortalan Kurumuna 
ödenecek prim, 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 

5 000 
0 

5 000 

5 000 
10 000 

15 000 

24 000 

30 000 

5 000 
10 000 

15 000 

24 000 

30 000 
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F. M. 

424 

451 
10 
20 

— Jandarma U. 

Tahsisatın nev'i 

Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

K. 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

23 000 

4 000 
5 000 

9 000 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• 

28 000 

10 500 
5 250 

15 750 

ı için 
Encümerce 

kabul edilen 
Lira 

28 000 

10 500 
5 250 

15 750 

452 Staj ve tahsil masrafları — 6 100 6 100 
453 Milletlerarası kongre ve kon

feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları — 5 000 5 000 

476 Kurs masrafları 498 500 563 500 563 500 

Dördlmcü kısım vekûnu 44 167 120 62 011 956 62 744 687 

501 
502 

10 
20 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 yılları borçlan 
1928 - 1951 ' » » 

50 000 

40 000 
28 000 

50 000 

40 000 
28 000 

50 000 

40 000 
28 000 

Fasıl yekûnu 68 000 68 000 68 000 

Beşinci kısım yekûnu 118 000 118 000 118 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 26 462 440 32 920 662 32 935 662 
Üçüncü kısım yekûnu 3 566 170 6 648 936 6 648 936 
Dördüncü kısım yekûnu 44 167 120 62 011 956 62 744 687 
Beşinci kısım yekûnu 118 000 118 000 118 000 

UMUMİ YEKUN 74 313 730 101 699 554 102 447 285 
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¥. M. Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümerce 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı v§ küçük yapılar 
731 İstimlâk bedeli % 

751 Satmalmacak makine ve mal
zemeler 
Muhafaza deniz motörleri ma
kineleri 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
O 3827 sayılı Kanun gereğince 

satmalmacak taşıtlar 
Yatırmalar yekûnu 

774 124 
O 

1 074 0C0 
0 

1 074 OCO 
5 000 000 

0 
500 001 

100 000 

1 374 125 

450 000 
0 

100 OOO 

1 624 000 

-

6 

450 000 
0 

0 

524 000 





26 - Hariciye Vekâleti 



Rapor 
14 . / . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Hariciye Vekâleti 1957 yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik edilmiştir. Vekâlet bünyesinde, ec
nebi memleketlerdeki teşkilâtın yeni bâzı elçilikler ihdası suretiyle genişlemesinden mütevellit deği
şiklik kayda değer. Bunlar Tunus, Fas, Cakarta, Adis Ababa ve Seoul elçilikleridir. Bunun bütçe
ye akisleri 202/12, 302/20, 302/40, 302/60, 302/70 ve 304/12 fasıl ve maddelerinde görülecektir. 

Tahsisat tekliflerindeki artışların mucip sebepleri berveçhiâti arz olunur : 

F. M. 

202 11 Merkez hizmetlilerine. 4 aded kadro ilâve edilmiştir. 
Bunlar : 
625 lira ücretli iki mütercim daktilo 
300 » » bir başdaği/tıcı 
350 .» » b i r sanatkâr ve matbaa hizmetlisidir. 
Bu maddede kaydedilen tahsisat artışının bakiyesi bâzı hizmetlilerin ücretlerine yapılan 
zamlardan mümbaistir. Ve tarafımızdan da uygun mütalâa olunmuştur. 

12 Bu maddedeki 1 000 lira artış yeni büyükelçilikler hizmetlilerinin ücretlerini karşıla
maya matuftur. 

I 

302 10 15 000 lira fazlalık yeni elçiliklerden dolayıdır. 
20 50 000 » » » » » s ' 
40 25 000 » » „ » » » 
60 25 000 » » » » .» . • • 
70 '9-000 » ' . » ' » » • '» ' 
83 Bu 48 000 lira tahsisatla Cidde, Buenos Aiım Brüksel, ve Tel - Aviv sefaret otomabil-

leri yenilenecektir. 
92 50 000 lira fazlalık Japonya'dan Anavatana celbedilecek 29 vatandaşın yol masrafları 

dolayısiyledir. 
304 11 Geçen sene tahsisatının kifayetsizliği ve yeni elçiliklerle muhabere masrafları nazara 

alınarak 90 000 lira fazla tahsisata lüzum görülmüştür. 
12 Aynı sebeple tahsisat 100 000 lira artırılmıştır. 

305 Ecnebi memleketlerdeki Teşkilâtın kira bedelleri aynı seviyede muhafaza edilmiştir. 
Hariçteki misyonlarımızdan 67 si kira ile tutulmuş binalardadır. Ancak 27 misyonumu
zun kendi malımız olan binaları vardır. 

306 12 000 lira artış 3 senede bir olarak verilen paltolar karşılığıdır. 
• 403 20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama masrafları olarak 1 250 000 li

ralık tahsisat teklif edilmiştir. * 
1957 yılında memleketimizi ziyaretleri muhtemel Devlet reisleri şimdilik Almanya Cum-
hurreisi ile Afganistan Kiralıdır. Bu fasıldaki tahsisatın bir milyon liraya yakın kısmı 
Devlet reisleri gibi fevkalâde misafirler haricinde sarf edilmektedir. Bu gibi ziyaretle
rin sebebolduğu karşılıksız sarfiyatı önleyici bir formül bu münasebetle temenniye şa
yandır. 
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M. 

10 682 900 liralık artış Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Teknik Yardım, Gümrük tş 
Birliği, Libya kalkınması, Bağdad Paktı, Balkan Paktı gibi teşekküllere iştirak hisse
mizin 1957 durumuna göre zaruri olmuştur. 

20 Beynelmilel münasebetlerin inkişafı dolayısiyle bu maddeye 250 000 lira tahsisat ilâve
si lüzumlu olmuştur. 

Bu fasla yapılan 500 000 liralık ilâve Kıbrıs Türklerine yardımın artmasına matuftur. 
Brüksel Sergisine iştirak masraflarını hâvi yeni bir faslın açılması lüzumuna burada. 
işaret etmek isteriz. 1958 Nisan ayında açılacak bu sergiye iştirakimiz 4/7246 sayıl, Ka
rarname ile kararlaştırılmış olup inşa edilecek Türkiye pavıyonu için bir proje müsa-! 

bakası açılmıştır. Bununla ilgili işler Hariciye Vekâletinin idaresine tevdi edilmiş ol
duğundan bu sene içinde paviyonun inşasını teminen bütçeye 600 000 liralık tahsisat ilâ
vesi icabeder. 1 600 metre karelik sahayı kaplıyacak olan kamonun tahminî keşif be
deli 700 000 liradır. 

Hariçteki Devlet binalarımızın tamiri için ihtiyaca imkân nispetinde cevap vermek üze
re tahsisat 250 000 lira artırılmıştır. 
Hariciye Vekâleti bütçe teklifinin mâruzâtımız dairesinde kabulünü yüksek encümenin 
tasvibine arz ederiz. 

tzmir Mebusu Trabzon Mebusu Urfa Mebusu Balıkesir Mebusu 
Behzat Bilgin tsmaü Şener Feridun Ergin M. Halûk Timurtaş 
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F. M. 

jttaijio^e veKaleti 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000* 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1350 350 1350 350 1350 350 
12 Ecnebi memleketlerdeki me

murlar maaşı 8 892 690 8 892 690 8 892 690 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 

Fasü yekûnu 10 243 041 10 243 041 10 243 041 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 407 150 512 125 512 125 
12 Ecnebi memleketlerdeki hiz

metliler ücreti -1 700 000 1 800 000 1 800 000 

Fasü yekûnu 2 107 150 2 312 125 2 312 125 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 137 275 137 275 137 275 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 13 800 18 000 18 000 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 11000 17 000 17 000 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 2 000 2 000 2 000 
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' 

F. M. 

22 

31 

32 

207 

Tahsisatın nev'i 

Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murları ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

2 000 

2 000 

*31 800 

5000 

1957 yi 
Hükümetçe 

istenen , 
Lira 

2 000 

2 000 

2 000 

43 000 

5 000 

ılı için 
Encümertce 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

2 000 

2 000 

43 000 

5 000 
209 

210 

301 

302 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 

20 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma. 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro umumi masrafları 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
terler 
Döşeme 

152 000 
3 000 

12 679 266 

0 

20 000 
15 000 
20 000 
20 000 
30 000 

, 37 700 

142 700 

55 000 
200 000 

156 800 
3 000 

12 900 241 

* 

20 000 
15 000 
20 000 
20 000 
30 000 
37 700 

142 700 

70 000 
250 000 

156 800 
3 000 

12 900 241 

20 000 
15 000 

v 20 000 
20-000 
30 000 
37 700 

142 700 

70 000 
250 000 
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303 
304 

190 

M. 

30 
40 
50 
60 
70 
81 
82 
83 
91 
92 

11 

12 

21 

— Hariciye ! 

* Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme masraf lan 
Taşıtlar onarma masrafları 
TaşıtJar satmalına masrafları 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Fasıl yekûnu-

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın her türlü haberleşme mas
rafları 
Merkez telefon masrafları 

Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı , 
Lira 

80 000 
200 000 
150 000 
200 000 
96 000 
50 000 
25 000 

100 000 
400 000 
30 000 

1 58İ 000 

20 000 

260 000 

350 000 
40 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

80 000 
225 000 
130. 000 
225 000 
105 000 
50 000 
25 000 
48 000 

400 000 
80 000 

1 688 000 

20 000 

350 000 

450 000 
40 000 

Encümence 
kabul edüen 

Lira 

80 000 
225 000 
130 000 
225 000 
105 000 
50 000 
25 000 
48 000 

400 000 
80 000 

1 688 000 

20 000 

350 000 

450 000 
40 000 

305 

306 
307 

Fasıl yekûnu 650 000 840 000 

10 
20 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın 'kira bedelleriyle beledi
ye vergi ve resimleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

950 000 
20 000 

300 000 
650 000 

950 000 

950 000 
32 000 

300 000 
650 000 

950 000 

840 000 

950 000 
32*000 

300 000 
650 000 

950 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve *r®«*] r *"' 
harcırahları S V V 

11 Merkez 5 000 
12 Ecnebi memleketler 15 000 

5 000 
15 000 

5 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 20 000 



F. M. 

309 
11 

12 

21 

22 

Hariciye ' 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
Vekâlet otomobilleri onarma 
masraf lan 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

3 4)00 

5 000 

1 500 

1957 : 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

3 000 

5 000 

1 500 

- 191 — 
pılı için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

• 

5 000 

3 000 

5 000 

1 500 

311 

401 
403 

451 

10 
20 

30 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Fahrî konsolosluklar aidatı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
Temsil ve ağıılama masrafları 
Temsil masrafları 
Devlet Reisleri, misafirleri ve 
ecnebi elçilerin ağırlama mas
rafları 
Umumi Kâtiplik ikametgâhı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

14 500 

9 400 

4 362 600 

5 000 

2 500 

1 000 000 

12 000 

1 014 500 

25 000 
2 000 

14 500 

9 000 

4 666 200 

5 000 

2 500 

1 250 000 

12 000 

1 264 500 

25 000 
2 000 

14 500 

9 000 

4 666 200 

5 000 

2 500 

1 250 000 

12 000 

1 264 500 

25 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 27 000 27 000 27 000 
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Hariciye Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 3 717 100 4 400 000 4 400 000 

20 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 500 000 750 000 750 000 

30 Hakem mahkemeleri ve hey
etleriyle uzlaşma komisyonla
rı masrafları 2 000 2 000 2 000 

40 Birleşmiş Milletler kanalı ile 
yapılacak teknik yardımın iç 
finansmanı ve gerekli masraf
ları 400 000 400 000 400 000 

Fasıl yekûnu 4 619 100 5 552 000 5 552 000 

454 Sigorta masraftan 50 000 50 000 50 000 
458 Bürtiksel'de açılacak beynel

milel fuarın gerektirdiği mas
raflar 0 0 200 000 

459 Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığının korunma mas
rafları 1 000 000 1 500 000 1 500 000 

Dördüncü kısım yekûnu 6 715 600 8 398 500. 8 598 500 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 30 000 30 000 30 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan 
20 1928-1951 » » 

40 000 
1 000 

40 000 
1 000 

40 000 
1 000 

Fasıl yekûnu 41 000 41 000 41 000 

Beşinci kısım yekûnu 71 000 71 000 71 000 
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Tahsisatm^ıev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

12 000 
12 679 266 
4 362 60Q 
6-715 600 

71 000 

23 840 466 

12 000 
12 900 241 
4 666 200 
8 398 500 

71 000 

26 047 941 

12 000 
12 900 241 
4 666 200 
8 598 500 

71 000 

26 247 941 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 250.000 500 000 500 000 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Sefarethane ve konsolosluk bi
naları satmalma ve yaptırma 
bedeli 4 
Haberleşme tesisleri her türlü 
masrafları 

Yatırımlar yekûnu 

0 

300 000 

550 000 

0 

0 

500 000 

1 000 000 

0 

1 500 000 
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27 - Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı 



Rapor 
14.1.1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 
I 

Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı 1957 malî yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik olun
muştur. 1948 yılında kurulan bu Teşkilâtın faaliyet sahasını esas itibariyle Amerikan iktisadi yar
dımı ve Avrupa İktisadi İş Birliği ile alâkadar mevzular teşkil ettiği malûmdur. Bu itibarla bütçenin 
tetkikine geçmeden evvel Amerikan iktisadi yardımı hakkında kısaca bilgi verilmesi faydalı görül
müştür. 

1948 - 1949 * 1955 - 1956 ya kadar yapılan Amerikan iktisadi yardımlarının yıllar itibariyle mik
tarları aşağıda gösterilmiştir : 

Rakamlar üç sıfır ilâvesiyle ve dolar olarak okunacaktır 

Direkt Endirekt Teknik 
yardım yardım yardım Yekûn 

1948/1949 
1949/1950 
1950/1951 
1951/1952 
1952/1953 
1953/1954 
1954/1955 
1955/1956 

Yekûn 495 703 195 422 11 000 702 320 

Yukardaki cetvelin tetkikinden de görüleceği üzere, 8 sene içinde Türkiye'ye yapılan Ame
rikan iktisadi yardımlarının yekûnu 702 milyon dolan bulmuştur. Bu yardımın 498 milyon doları hibe 
204 milyon doları da kredidir. 

Bu yardımlardan başka Amerika Zirai Sürplü yardımından 1955/1956 devresinde 30 milyon 
dolar tutarında muhtelif zirai emtia temin olunmuştur. Bu yardımın 14 milyon dolarlık kısmı 
karşılıksız hibedir. 

Bu sene, yani 1956/1,057 Amerikan malî yılı içinde üzerinde durulan muvakkat mahiyetteki ik
tisadi yardım miktarı 107 milyon dolardır. Bunun 80 milyon doları iktisadi, 24 milyon doları 
askerî istihlâk maddeleri ve mütebaki 3 milyon doları da teknik yardıma tahsis olunacaktır. Aym 
devre içinde, iktisadi yardıma ilâve olarak, Zirai Sürplü yardımından 46.3 milyon dolarlık mulı-

- telif zirai emtia temini için anlaşmaya varılmıştır. Bu suretle geçen yıl kuraklığının bilhassa hububat 
piyasamızdaki tesirleri ehemmiyetli derecede izale' edilmiş olacaktır. Zirai Sürplü yardımının 
artırılması için Amerikan Hükümeti ile müzakereler devam etmektedir. 

Amerikan yardımlarının esas gayesinin Türkiye'nin iktisadi kalkınmasına ve müdafaa gücü
nün takviyesine matuf bulunduğu malûmdur. Türkiye'nin iktisadi kalkınması ve müdafaa gü
cünün artması ise her şeyden evvel envestismanlanmızm bugünkü seviyede devamım istilzam 
etmetkedir. Bu itibarla yapılan yatırımların semereleri alınıncaya kadar hem müdafaa gücü-

49 000 — 
58 503 71 522 
45 000 55 000 
22 500 47 500 
45 600 21 400 
76 000 — 

100 000 
99 100 — 

— 49 000 
4 100 132 125 

400 100 400 
800 70 800 

2 190 69 190 
2 910 78 910 

600 100 600 
2 195 101 295 

«* 
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müzün emniyet altında bulundurulmasını temin ve hem de artan satmalma gücünün tevlidettiği 
talep artışının piyasa üzerindeki tazyiklerini hafifletmek için daha esaslı bir yardıma ihtiyaç 
vardır. Böyle bir yardımın memleketimizin müşterek güvenlik cephesindeki fonksiyonunu kolaylaş
tıracağını Amerikan Hükümetinin takdir edeceğini ümidetmek yerinde olur. 

Amerikan iktisadi yardımının diğer bir cephesini de karşılık paralar fonu teşkil etmektedir. 
İktisadi yardımın başladığı tarihten 30 . IX . 1956 tarihine kadar bu fonda toplanan paraların 
yekûnu 1 049 milyon lirayı bulmuştur. Bu meblâğın 971 930 000 lirası muhtelif anlaşmalarla 
serbest bırakılarak aşağıdaki sektörlere tahsis edilmiştir. 

Millî Müdafaa hizmetleri 696 464 000 Tl. 
Âmme sektörü 200 966 000 » 
Hususi teşebbüs sektörü 74 500 000 » 

Tediye muvazenemiz üzerindeki tesirleri malûm bulunan ve EPU ile münasebetlerimizi ilgilen
diren Aryere borçlara gelince: 30 . IX . 1956 tarihi itibariyle bu nevi borçlar yekûnu 420 milyon 
liradır. Ancak alacaklı memleketlerle borçların tasfiyesi için anlaşmalara varılmış olduğundan za
manla bütün bu borçlar bu memleketlere yapılacak ihracattan muhassas hisselerle ödenmiş ola
caktır. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 1957 yılı bütçe teklifine gelince; fasıl ve madde-. 
ler itibariyle* kayda değer hususlar hakkındaki mütalâalarımız aşağıda arz olunmuştur. 

F. M. 

201 12 Bu maddede görülen 30 350 lira fazlalık ecnebi memleketlerde çalışan memurların 
maaş emsallerinde yapılan ayarlamadan ileri gelmiştir. Ancak yapılan tetkikde bu 
fazlalık 93 390 lira olarak hesaplanmıştı. Binaenaleyh bu maddeye daha 63 040 lira 
ilâve gerekmektedir. 

202 12 Burada görülen 11 100 lira fazlalık Paris Heyetimizde çalışan iki hizmetlinin ücretle
rinin bu memleket konjonktürüne uyularak yükseltilmesinden ve Washington Heyetimiz
de geçensene çıkartılan daktilonun tekrar alınmasından ileri gelmiştir. 

203 12 Bu maddede Washington Heyeti için talebedilen bir sekreter kadrosu ilâvesinden müte
vellit 20 400 lira fazlalık vardır. Geçen sene Washington Heyetimizde Türkçe daktiloya 
lüzum olmadığı ileri sürülerek çıkarılmış onun yerine lisan bilir bir daktilo konmuş
tu. Bu daktilo aynı zamanda sekreterlik vazifesini de görecekti. Bu itibarla ikinci bir 
sekreter kadrosunun verilmesine zaruret bulunmadığı kanaatiyle tahsisatın kaldırılma
sını teklif ediyoruz. 

309 21 3 000 lira fazlalık teşkilâtın faaliyetine göre normal telâkki olunabilir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 1957 yılı bütçe teklifinin yukarda mâruzâtımız 
dairesinde kabulü encümenin yüksek takdirine arz olunur. 

İzmir Mebusu Trabzon Mebusu 
Bahzet Bilgin İsmail Şener 9 



198 Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

M. Tahsisatın nev'i 

İkinci ktsım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Ecnebi memleketlerdeki me

murlar maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Ecnebi memleketler hizmetli

ler ücreti 

Fasıl yekûnu 

ö-eçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Ecnebi memleketlerdeki geçici 

hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
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 

1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

169 575 170 000 170 000 

508 650 539 000 602 040 
1 1 i 

678 226 709 001 772 041 

90 100 ' 93 075 93 075 

39 900 51 000 51 000 

130 000 144 075 144 075 

12 750 12 750 12 750 

31 920 52 320 31 920 

44 670 65 070 44 670 

1 500 1 500 1 ,500 
1 000 1 000 1 000 

400 400 4(X) 

200 200 200 

1 000 1 000 1 000 



Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı — 199 -— 

1\ M. 

32 

207 

Tahsisatın nev'i 

Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm \ ardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1966 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

5 100 

1 500 

1Ö67 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

5 100 

1 500 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

5 100 

1 500 
209 

301 

302 

5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 14 300 14 300 14 300 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ikinci kısım yekûnu 

Üçün m- kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasi.ve 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

873 795 

-

3 000 
1 000 
1 000 
1 500 

1 
1 

6 502 

3 000 
5 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

939 046 

3 000 
1 000 
1 000 
1 500 

1 
1 

6 502 

3 000 
o 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

981 686 

3 000 
1 000 
1 000 
1 500 

1 
1 

6 502 

3-000 
5 000 
1 500 
3 000 

1 
1 

Fasü yekûnu 12 502 12 502 12 502 



Milletlerarası İktisadi İs Birliği Teşkilâtı 

F. M. "Tahsisatın nev'i 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

1957 
Hükümetçe 

ittenen 
Lira 

1 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Ecnebi memleketlerdeki teski 

20 000 

Fasıl yekûnu 75 000 

20 000 

75 000 

20 000 

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 

30 000 
13 500 

10 500 

74 000 

3 000 

20 000 
55 000 

30 000 
13 500 

10 500 

74 000 

3 000 

20 000 
55 000 

30 000 
13 500 

10 500 

74 000 

3 000 

20 000 
55 000 

75 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Ecnebi memleketler 

Fasıl yekûnu 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 
1 000 

2 000 

l 000 
1 000 
2 000 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıttan işletme mas 

raflari 
22 Merke 

rafları 
taşıtları onarma mas-

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

500 

2 500 

176 504 

5 000 

500 

5 500 

179 504 

5 000 

500 

5 500 

179 504 



Milletlerarası İktisadi tş Birliği Teşkilâtı — 201 — 
1956 1967 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Ziyafet masrafları 25 000 25 000 25 000 
Yayın masrafları 

10 Satmalına ve abone 2 000 2 000 2 000 
20 Başka her çeşit masraflar 12 000 12 000 12 000 

Pasü yekûnu 14 000 14 000 14 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

20 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 25 000 25 000 25 000 

Dördüncü kısım yekûnu 64 000 64 000 64 000 

Besilim kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan r 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçlan 500 500 500 

Beşinci kısım yekûnu 1 500 1 500 1 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkincı kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

873 796 
176 504 
64 000 
1 500 

1 115 800 

939 046 
179 504 
64 000 
1 500 

1 184 050 

981 686 
179 504 
64 000 

1 500 

1 226 690 
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Rapor 
5.II. 1957 

Büyük Millet Meclisi Bütçe Encümeni Reisliğine 

1957 Maliye Vekâleti bütçesi vesikalar üzerinde tetkik yapıldıktan ve ilgililerle temas edildik
ten sonra hazırlanmış, muhterem komisyonun yüksek rey ve tensiplerine arz ve takdim olunmuş
tur. 

istanbul Mebusu 
Nizamettin Âli Sav 

A — UMUMÎ MÜTALAALAR 

1. Bütçe ve yatırım masrafları: 

Yirminci asrın ortasına tesadüf eden mesut bir tarihten itibaren geri iktisadi bünyemizi baştan
başa değiştirip ileri safhaya götürmeye matuf tarihî harekete, önümüzdeki sene daha sıkı bir ke
safetle devam etmek karariyle hazırlandığı anlaşılan 1957 bütçesi yüksek huzurunuzdadır. 

Her bütçenin bir umumi vasfı vardır. Bütçeler bu vasıfları ile anılırlar. 1957 bütçesinin umu
mi vasfı imardır. Bu bütçe, tek kelime ile, bir (İmar bütçesi) dir. 

Onun içindir ki, ona o gözle bakmak ve ileri sürülecek mütalâaları ona göre yürütmek iktiza et
mektedir. 

Gerçi bundan evvelki bütçelerimizde de, yıldan yıla artan nispetlerde imar, yâni yapıcılık po
tansiyeli mevcuttur. Fakat bu 8 nci bütçede, hamle âzami dereceye vardırılmıştır. Böylece 1957 büt
çesi diğerleri arasında şaz ve müstesna bir mevki ihraz ediyor. 

Mukayeseli rakamlar şöyledir: 

İktisadi kalkınmaya 1950 de yalnız 321 milyon lira gibi mütevazı bir meblâğ konmuştu Müta-
akıp yıllarda bu masraf lan zincirleme olarak artarak görüldüğü gibi 1 310 553 782 liraya var
mıştır : ~*-» 

İktisadi kalkınma-masraf farının artıştan 

321 523 908 
351 439 226 
412 818 031 
554 826 798 
587 587 483 
867 354 483 
993 000 247 

1 310 553 782 
Yukardaki rakamlar gösteriyor ki, 1950 deu Korira ilk yılda 28 milyon lira gibi mütevazı bir meb

lâğla başlıyaıı iktisadi kalkınmanın senelik artış miktarı tedricen yüksele yüksele 317,5 milyon lira gi
bi âzami bir seviyeye ulaşmıştır. 

1950 de 
1951 » 
1952 » 
1953 te 
1954 » 
1955 » 
1956 da 
1957 de 

28,9 milyon i 
62,3 

142,0 
32,7 
279,7 
125,6 
317,5 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

ırta 
» 
> 
» 
» 
» 
» 



Kalkınma masraflarının bütçeye nispeti : 
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Kalkınma masraflarının bütçedeki ağırlık derecesini mütalâada ehemmiyetli faydalar vardır. Bu 
masrafların (umumi muvazene) ve (mülhak bütçeler) in konsolide yekûnuna nispetleri 8 senede şu 
seyri takibetmiştir : 

Kalkınma masraflarının bütçeye nispeti 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Konsolide bütçeler 
yekûnu 

1 554 692 290 
1 64Î 559 156 
1 811 451 326 
2 192 281 782 
2 354 621 220 
3 034 699 310 
3 444 470 832 
4 095 645 393 

Konsolide kalkınma 
masraflar yekûnu 

321 523 908 
350 439 286 
412 818 031 
554 826 798 
587 587 950 
867 354 483 
993 000 247 

1 310 553 782 

Yüzde 
nispeti 

% 20,7 
% 21,3 
% 22,8 
% 25,3 
% 24,9 
% 28,6 
% 28,8 
% 31,9 

Yukarda görüldüğü gibi kalkınma masrafları bütçelerin yüzde yirmi nispetinden bağlıyarak 
yüzde 31 ine kadar yükselmiştir. Bu artışta iki esaslı âmil vardır. Bunlar, (Su işleri) ne geçen sene-
ki sarfiyata ilâve olarak 117 769 890 lira ve (Karayolları) na geçen seneki sarfiyata ilâve olarak 
88 318 478 lira konmuş olmasıdır. Yalnız bu ilci imar sarfiyatı yekûnu 1957 de 768 516 684 lira tut
maktadır ki, geçen sene bu maksatlar için konan sarfiyat yekûnundan 200 milyon liradan fazladır. 

Bütçemizdeki bu yatırımları, başka memleketlerdeki" ikinci harb sonu yatınmlariyle mukayese
de fayda mülâhaza olunur. Bilhassa harabolan memleketlerden biriyle, meselâ birçok tesislerim-sı
fırdan bağlıyarak yeniden vücuda getirmek zorunda kalmış olan Almanya ile bu bakımdan muka
yese uygun mütalâa olunur. Almanya'da 1951 den 1955 e kadar Devlet bütçesindeki yatırım nispet
leri şöyledir : 

Almanya'da yatırım nispetleri bütçelere nazaran 

1951 — yüzde 16,9 
1952 — * 19,6 ; 
1953 - » 19,6 
1954 — » 19,0 
1955 —. » 18,4 ' 

- YukârıM nispetlerden görülüyor ki, sahası Türkiye'den küçük olan Almanya'da yatırımlara esaslı 
bir ehemmiyet verilmiş ve memleketin süratle eski seviyesine ircamı temin için 30 milyar mark 
etrafında bulunan bütçeden dikkate değer nispetlerde yatırımlara lüzum görülmüştür. 

Kalkınma masraflarının millî gelire nispeti; 

Kalkınma uıasraflannhı bütçenin kaçta kaçını belettiğini bilmekte fayda olmakla beraber, büt
çenin bizatihi kendisi millî gelirin bir cüz'ti olduğundan bu masraflar millî gelirin taksiminden pay 
alıyorlar. Bu itibarla bu masrafların millî gelirin içinde işgal ettikleri nispeti aramakta da esaslı 
sebepler vardır. Bu sebeplerin başında kalkınma masraflarının millî gelirin artmasını tahrik eden 
başlıca âmil olması geliyor. 

Bu bakımdan, yıldan yıla artan kalkınma masrafları ile millî gelirler arasındaki münasebeti 
meydana çıkarmak iktiza ediyor. Yalnız milli gelirden anlaşılması lâzımgelen mefhum üzerinde bir 
lâhza duracağız. Türlü tetkiklerde bu mefhum etrafında nihai bir sarahat görülmemektedir. Bu 
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hesapları yapan dairenin verdiği neticeler dört nevi millî gelir ortaya koymaktadır. Bunlar şun
lardır : 

1. Safi millî hâsıla (İstihsal âmilleri fiyatlariyle) ; 2. Safi millî hâsıla (Piyasa fiyatlariy
le) ; 3. Gayrisâfi millî hâsıla (Piyasa fiyatlariyle) ; 4. Gayrisafi millî hâsıla (İstihsal âmilleri 
fiyatlariyle). Çeşitli maksatlara göre yapılacak tetkiklere medar olmak gayesiyle çıkarılan bu 
neticelerden millî kalkınma etüdlerindc bizim üzerinde duracağımız millî gelir; (Piyasa fij^atlariy-
le gayrisâfi millî hâsıla) olmak icabeder. Zira bu hâsıladır ki, tekmil lüzumlu unsurları ihtiva et
mektedir. Bu sebepten biz de burada mukayese ve nispetleri o cepheden yapacağız. Kısaca; (Gay
risafi sosyal hâsıla) diyeceğimiz bu miktarı ele alarak onun yıl yıl artışlarını, yine yıl yıl art
makta olan kalkınma masrafları ile karşılaştıracağız. Çıkan neticeler şöyledir : 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Gayrisâfi sosyal 
hâsıla 

10 384 300 000 
12 270 800 000 
14 320 500 000 
16 821 000 000 
17 114 800 000 
20 559 400 000 

— 
— 

Kalkınma 
masrafları 

321 523 908 
350 439 286 
412 818 031 
554 826 798 
587 587 950 
867 354 483 
993 000 247 

1 310 553 782 

Yüzde 
nispeti 

3,1 
2,9 
2,9 

, 3,3 
3,4 
4,2 
— 
— 

Kalkınma .masraflarının Devlet bütçesine taallûk edenleri ve bunların kısaca millî gelir adı 
altında ifade olunan tekmil camianın senelik hâsılasına nispeti yukarda görüldüğü gibi yüzde 5 
in dumurdadır. 

Devletin iktisadi kalkınma için yaptığı masraflar dışında hususilerin de bu sahada yaptıkla
rı masraflar vardır. Fakat bun'arın yekûnu hakkında vazıh istatistiklere maiik bulunuluyoruz. 
Bir lâhza için onları Devlet masraflarının iki misli ad ve itibar etsek bile Devlet ve hususi sektör
le beraber yatırımlara vaz'olunan meblâğların yekûnu nihayet gayrisâfi sosyal hâsılanın ancak 
yüzde 15 ine yaklaşabilir. (Hususi sektörün 1950 - 1955 yatırımları yekûnu 7 milyar kadardır). 

Bu neticeyi böylece vaz'ettikten sonra, bir de diğer memleketlerin yatırımlarına gözlerimizi çevir
mek ve onlarla bir mukayesede bulunmak yerinde olur. 

Diğerlerini, bir tarafa bırakarak, yalnız Almanya'yı ele alalım. Yeni baştan süratle imar edilen 
bu memlekette yatırımların (Devlet ve hususi beraber) gayrisâfi sosyal hâsılaya nispeti şöyledir : 

Almanya'da yatırımların gayrisâfi sosyal hâsılaya nispeti % 

1950 yüzde ' 21,5 
1951 » 24,7 
1952 » . 23,6 
1953 » 23,8 
1954 » 24,4 

(Mehaz — Alman Bütçesi 1955 sayfa : 56) 

Yukarıki cetvelde görülüyor ki, harbden sonra harabolmuş ve yaşama şartları eskisine kıyasla 
en düşük seviyelere düşmüş bir memleket, millî gelirinden dörtte bire yakın nispetlerde ifraz ede
rek yeni tesislere yatırmak mecburiyetini duymuştur, 
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Bir de İtalya'yı ele alırsak, bu Akdeniz memleketinde 1955 te yatırımların millî gayrisâfi sosyal 

hâsılaya nispetinin 22,7 olduğunu görürüzi (Mehaz : L'ITALlE MENSUELLE mecmuası, sayfa : 
1412). 

Yatırımların istikbale tesiri : 

Mevzuun tam burasında yatırım masrafları ne kadar olmalıdır, sualini sormak icabediyor. Millî 
gelirden ayrılarak istihlâke sarf olunandan arta kalanı yatırımlara vaz'etmek yalnız (bugün) de
ğil, aynı zamanda ve belki şümullü bir ehemmiyetle (yarın) ı düşünmeye mütemayil milletlerin 
esaslı bir şiarı olduğu muhakkaktır. Ferdin hayatında istikbal kaygusu ve istikbal için yatırım is
teğinin şiddeti ferdin ömrüne bağlıdır. Fakat millete öyle mi? Ebed müddet bir millet için elbet
te ki böyle değildir ve olamaz. Devlet fertlerden sonra yaşamakta devam edecektir. Bu sebepten 
Devlet, bilhassa Devletimiz masraf taksiminde yalnız bugünü değil, yarını da düşünmek zorundadır 
ve masraflarının bir kısmını istikbal üzerine tevcih ve imaleye mecburdur. 

İstikbal için sıfır miktarında bir şey ayıralım, yani hiç ayırmıyalım diyenlere memleketimizde 
rastlanmaz. Fakat bu ayırma keyfiyetini iki surette karşılamak da mümkündür. Denebilir ki, ve 
deniyor ki, 1. Çok ayırıyoruz, daha az ayıralım da istihlâke daha fazla pay düşsün. 2. Başıbo
zuk bir surette ayırmıyalım, plânlı iş görelim. 

önce yatırımlara daha az ayıralım, fikrini mütalâa edelim. Bu azlık miktarı nereden belli ola
caktır ? Burada marginal görüş usulünden hareket ederek ilmî surette diyeceğiz ki, Devlet masrafları
nın her küçük artış miktarı öyle olmalıdır ki, bu artışlar vergi yoliyle cemiyetten alman ttıer mu
kabil istihlâk fedakârlığı ile karşı karşıya getirilirse, bu iki miktar birbiriyle tevazün etsin, bir
birini contre - balancer etsin. Binaenaleyh evvel beevvel yatırımlardan dolayı ferdin ve cemiyetin 
istihlâkinde, irad zafmdan doğan çok bariz bir düşüş olduğunu sarahatle ortaya koymak icabeder 
ki, buna yanaşmak güçtür sanırız. Zira, istihlâk güçlüğü bizde esaslı olarak nakil ve tevzi hata
larından ileri gelmektedir. Fiyat artışlarının birinci membaı araştırılacak olursa, bunu bilhassa 
zirai maddelerin sevk, nakil ve tevzi işlerindeki rasyonel olmıyan hususlarda aramakta isabet ola
bilir. 

İkinci mülâhazaya gelince : Yatırımları plâna bağlamak suretiyle daha az masrafla daha çok iş 
görülebileceği kanaati mevcudolsa da bunun üzerinde durmadan geçmek kabil olmadığı açıktır. 
Ancak bu vadide her hangi bir derinlemeye girmeden önce, bugün mevcudolup tatbik olunan 
sanayi, demiryolu, ziraat, elektrik plânlarının aksak taraflarının bilinmesi iktiza eder. Plânlar 

' var, fakat aralarında ahenk yok görüşüne gelince; bu görüşün de tek, tük misalle değil, bütün 
olarak tavzihi iktiza eder ki, bütün bu bedbin görüşlere bugüne kadar kabule şayan hiçbir mesnet 
verilememiştir. 

Unutulmamak gerekiyor ki, başka memleketlerin bâzılarında, o da yalnız bâzılarında, görü
len plân veya plân taslakları tek ve muayyen hedefleri gayeleyen birtakım eserlerdir. Bunlara 
en iyi örnek olarak Fransızların Monet Plânını göstermek mümkündür. 1947 de tatbika konan 
bu plânın tek ve belirli bir gayesi vardır. O gaye şu idi : Fransa'nın o tarihteki millî gelirinin 
tâ Birinci Harbden önceki 1913 tarihindeki millî gelirinin aynı seviyesinde durakladığı telâş ve 
heyecanla görülünce böyle bir plânın lüzumu üzerinde duruldu. Sırf millî geliri süratle artırmak 
hedefiyle bu plân hazırlandı. Şu halde Fransa'd aki kısmi plân millî gelirin sukutunun önüne geç
mek için hazırlanan bir tedbirler silsilesi cetvelinden başka bir şey değildir. Son yıllarda memle
ketimizde tatbik olunan kalkınma faaliyetine ve bu faaliyetin bariz neticelerine bir göz atacak 
olursak, millî gelirin ıslahı gayesinin memleketimizde,diğer gayeler yanında, tahakkuk etmekte 
olduğu açıkça anlaşılabilir. Ayrıca da ilâve edelim ki, Fransa'daki bu kısmi plân belirli bir ik
tisadi tekâmül seviyesi üzerine oturtulmuş tedbirler silsilesinden ibarettir. 

Bizim, ilk hamlede yapılması hayati ehemmiyette olan en iptidai yol, su, mesken, liman, mu
harrik kuvvet gibi, beynelmilel norm dâhilinde yaşıyan muasır ortalama bir devletinki kadar ilk 
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ve iptidai ihtiyaçların bir manzumesini süratle temin etmek kaygusiyie giriştiğimiz başlangıç fa
aliyetimizle, harbde harabolmamış ileri memleketlerin zaten mevcut tesislerini bir miktar daha ar
tırarak bunları nasıl en uygun şekilde işletelim dâvaları arasındaki esaslı farkı görmemeye imkân 
yoktur. 

Memleketimiz hakkında tek bir misâl alalmı . Her Bene tekerrür eden feyezan mevzuu. Yalnız 
geçen 1956 yılında memleketimizde vukua gelen feyezanların yaptığı zararların yekûnu 
150 000 000 lira gibi millî geliri tehdideden seviyelere çıkmıştır. Elbetteki (Su İşleri) idaremiz 
bu mevzuu ele alacak, su işlerini tetkika tâbi tutarak geniş ölçüde tedbirler ittihaz edecekti. Ger
çek, bu idare, âfetlerin önüne geçmek için (su amenajmanları) adı altında birtakım plânlar vücu
da getirmiştir. Bu plânların sayısı bugün 22 dir. Amerikan ve yerli mütehassıslara yaptırılan bu 
plânlar müstacellik sırasına göre tertibedilmiş ve hemen icraata girişilmiştir. Başlangıç ve bitme 
tarihleri ve masraf yekûnlarını ihtiva eden bu plânlar ayrı ayrı eserler halinde bir kütüphane 
dolduracak hacımda ve sayıdadır, 1950 den beri başhyan bu su işleri 1956 ya kadar plânlara gö
re yürütülmüştür. 

Şu noktayı da açıklamakta fayda vardır ki, bu fennî amenajman plânları ile yalnız memleketi 
seylâplardan korumakla kalmayacağız, aynı zamanda memleketin batak ve sulak kısımlarını d» 
kurutacağız. Hattâ öyle ki, bu surette kurutulan yerler memlekete yeni servet getirecektir. Nite
kim şimdiden bâzı kurutma mahallerinde bir dönüm kurutulmuş toprak 100 - 150 lira kıymet 
kesbetmektedir. 

Ayrıca da, senelik yağış miktarı yeter olmıyan mmtakalarda sulama imkânları hâsıl olmakta
dır. Bunlar memleketin zirai durumu ile ilgili hususlardan ibarettir. Fakat bir de elektrik istihsali 
yönünden bu amenajman plânlarının ehemmiyeti vardır ki, üzerinde durmak lâzımdır. Filhakika, 
1950 deki 730 000 000 kilovatsaatlik enerji miktarındaki elektrik sarfiyatı 1957 de % 550 arta
rak 4 milyar kilovatsaat olacaktır ki, bu rakamlar şu ilk iktisadi kalkınmamızın sürati bakı
mından üzerinde dikkatle durulmaya değer ehemmiyettedir, 

Tek misal olarak aldığımız (Sular İdaresi) teşekkülünün 800 teknisiyen ile (225 i yüksek mü
hendis) hazırladığı ve memleketin en müstacel ihtiyaçlarına cevap verecek olan bu imar faaliye
tini ne durdurmaya, ne de yavaşlatmaya imkân yoktur sanırız. Her memleket gibi biz de, tabiat
la boğuşmak ve onu yer yer mağlubetmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet en başta gelen işleri-
mizdendir. -

Bu bahsi burada bitireceğiz. Maliye Vekâleti yediyle sarfiyatına bakılmak kayıt ve şartiyle 
1957 Maliye Bütçesine vaz'olunan büyük meblâğların, sarfından kaçınılmaz birtakım harcamalar 
olduğunu ifadede fayda mülâhaza etmekteyiz. İlâve ederiz ki, bu harcamalar bir güdümlü ikti
sat (dirije ekonomi) usulüne göre vaz'olunan bir sistemin mahsulü değildir, sadece, tehlikeler ile 
muhat bir memleketin haykıran ilk iptidai ihtiyaçlarını en müstacel surette temin gayesini hedef 
tutan bir ekonomi tefekkür tarzının mahsulüdür. 

II - Millî Müdafaa masrafları; 

1957 bütçesinin ikinci yüksek kalemini Millî Müdafaa masrafları teşkil ediyor. 
Memleketimizde Millî Müdafaa masrafları, bütçelerimizin daima yüksek rakamlarından birini » 

teşkil etmiştir. Emniyetsiz dünya şartları içinde kendini müdafaa etmek azminde bulunan bir mill$< 
tin başka türlü hareket etmesine esasen imkân yoktur» 
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Son senelerde gittikçe artan millî savunma masraflarının hacmi hakkında bir fikir vermek 
maksadiyle memleketimizin ve muhtelif Avrupa memleketlerinin millî savunma masraflarının, 
umumi bütçe masraflarının nispetini ve bu masrn larm gayrisâfi millî hâsılaya «Piyasa fiyatlariyle» 
nispetini göstermek üzere aşağıdaki cetvel tanzim olunmuştur: 

Türkiye ve bâzı diğer memleketlerde müdafaa masrafları 

Devletler 

Birleşik Amerika 
«Federal devlet» 

Türkiye 

Fransa 

Malî yıl 

1053/1954 

1954/1955 
1955/1956 

1953 
1954 
1955 

1954 
1955 

1955 
1956 

1954 
1955 

1954 
1955 

1954/1955 
1955/1956 

1954/1955 
1955/1956 

1954 
1955 

Para vahidi ve 
çıkarıldığı 

mesnet 

Dolar 

Katî hesap 
Teklif 

» 

T. L. 
Katî hesap 

» 
» •' 

Frank 
Muvakkat h. 
Teklif 

İsterlin 
Katî hesap 
Teklif 

Liret 
Kabul olunan 

» 

Florin 
Teklif 

» 

Koron 
Teklif 

» 

Koron 
Teklif 

» 

B. Frangı 
Kabul olunan 
Teklif 

I - Bütçe 

Devlet mas-
masraf ma 
nispeti % 

68,6 
64,0 
60,0 

34,1 
34,3 
35,7 

31,5 
29,3 

20,6 
27,8 

25,6 
23,1 

21.0 
20,7 x 

21,7 
10,7 

20,5 
19,6 

19,5 
19,5 

II - Mülî hâsıla 
Piyasa f iyatlariyle 

gayrisâfi millî 
hâsılaya nis

peti % 

12,7 
1.0,7 

" 

5,7 
6,0 
6,7 

8,0 
•""•"• 

•-8,4 
• " ' " 

4,8 
4,4 

4,0 
4,8 

4,1 
~— 

5,0 
' 

4,4 
4,2 

ingiltere 

İtalya 

Holânda 

Norveç 

İsveç 

Balçika 

Yukarıki cetvelin tetkikinden görüldüğü üzere müdafaai milliye masrafları mukayesesinde mem
leketimiz dünyan-n belli başlı memleketleri arasında Amerika'dan sonra başta geliyor. Uzun seneler 
müdafaa masrafını mahdut seviyelerde tutup da son 15 - 20 senedir müdafaa sarfiyatla hız veren 
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Amerika'nın kolayca anlaşılabilecek olan geniş sarfiyat nisbet arz eden, memleketimiz hakkında söy
lenecek şudur : 

Askerî masraflarımız, umumi bütçe sarfiyatımızın üçte birini aşmış vaziyettedir. Bu harcamalar; 
istihsale matuf olmak, bir müddet sonra geri gelmek hassasından mahrum olmakla beraber, mem
leketimizin insan unsurunun ve millî servetlerin bir kısmı veya tamamının imha tehlikesi karşısında 
onları korumak bahasına yapılmakta olması dolayısiyle huzur içinde karşılanmalıdır. Kaldı ki, 
bugünkü harb iktisadı genişliyen ölçülerde sulh iktisadı ile memzuç bir hale gelmiştir. Her mem
leketin sulh istihsal kuvveti, harb iktisadının tazyiki altında yeni yeni inkişaflar kaydetmektedir. 
(Harb) ziraati ve (Harb) sanayii hazırlıkları (Sulh) devrinde doğmaktadır. 

Böyle olmakla beraber, işin bir de malî istitaat cephesi vardır. Bütçelerimiz mahduttur. Artan 
Ordu sarfiyatına yanında kabaran kalkınma sarfiyatımız da vardır. Bu sonuncu sarfiyattan had
den aşırı nispetlerde kısıntılar yapmak arzusunda değiliz. Halbuki fiiliyatta buna mecbur olmak
tayız. 

Yukarıki cetvelde, memleketimizde başka memleketlerin askerî sarfiyat rakamlarının bütçe ve 
millî hasılaya nispetleri mukayeseli olarak görülüyor. 

Fakat, yüksek medeni seviyelerini zaten bulmuş ileri memleketlerin bu nevi masraflarını mem
leketimizde mukayesede teeenni ile hareket etmek de lâzımdır. Amerika hariç, ekserisi % 19-31 ara
sında dolaşan bu sarfiyat nispetleriyim, bizim taşkın Ordu sarfiyatımızdan arta kalan mahdut büt
çe imkânlarımızla, henüz başlangıç çağında bulunan iktisadi cihazlanmayı temine çalışan memle
ketimizin askerî masrafları nispetini mukayesede pek isabet olmasa gerektir. 

Münhasıran kendi memleketimiz için diyeceğiz ki, bugünkü iktisat devrimizde askerî ve sivil 
masraflar arasında bir ahenk bulunmamaktadır. Bu duruma göre şu üç ihtimal düşünülebilir : 

Ya sivil sektörün aleyhine askerî sarfiyatı artırmaya devam etmek, yahut sivil sektörün feyizli 
inkişafını takviye ederek askerî sarfiyatın taşkın kısımları için yeni kaynaklar bulmak, veya askerî 
sarfiyatı serbestçe genişlemeye bırakarak daralaeak sivil sarfiyat için fevkalâde imkânlar aramak. 

Bu ihtimallerin her birinin üzerinde ileri geri mütalâalar serd edilebilir. Her hal ve kârda hükü
metimizin bu en başta gelen hayati meselemiz hakkında bir hal çaresi bulmasını temenni ile iktifa 
edeceğiz. 

• Yukarıda belirtildiği gibi, büyük masraf kategorileri tasnifinde üçüncü büyük kalemi, umumi 
idare masrafları teşkil etmektedir. Bu husustaki görüş ve mütalâalarımızı, mevzuu Maliye Vekâ 
letine hasır ve tahsis ederek, ileriki kısımlarda belirtmeye çalışacağız. 

B) MALÎYE VEKÂLETÎ BÜTÇESÎ 

1056 yılı bütçe tatbikatı 

I - Bütçe tahsisatı ve sarfiyatı : 

1956 yılı bütçesiyle umumi muvazeneye dâhil dairelerin cari ve yatırım masrafları karşılığı 
olarak 3 324 974 172 lira tahsisat verilmiştir. * 

Bütçe ile kabul olunan bu tahsisat miktarı üzerinde, geçen 10 aylık devre içinde (ek öde
nek) alınmak veya (kanuni aktarmalar) yapılmak suretiyle ancak 41 228 422 liralık bir deği
şiklik yapılmıştır. (Yüzde 1,24) 
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Bu nevi değişikliğin • son 10 senelik mukayesesi, bütçelerin ihzarmdaki samimiyetin bir delili 

olarak gösterilebilir. Aşağıdaki cetvel, bütçe tahsisatlarındaki tahavvülâtm miktar ve nispetleri
ni tesbit etmektedir : 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

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 

Ek ödenek 

64 805 877 
175 025 329 
122 661 953 
12 421 902 

980 000 
80 000 000 
17 500 000 
22 000 000 

— 
20 000 000 

Olağanüstü 
ödenek 

16 274 778 
2 385 750 
4 793 000 
4 652 463 

— 
18 929 616 

— 
— 
— 
— 

Aktarmalar 

113 331 656 
56 103 309 
70 675 300 
31 979 816 
17-139 115 
19 485 679 
32 364 835 
20 070 558 
41 257 725 
21 228 422 

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 
41 228 412 

Bütçe ödene
ğine nispeti 

19,62 
20,54 
15,92 
3,29 
1,15 
6,76 
2,34 
1,84 
1,40 
1,24 

(NOT : 1949 bütçesi 14 aylık olması dolayısiyle mukayese cetveline ithal edilmemiştir.) 

Bu netice, gelecek senelerde her türlü bütçe tashihlerinin bertaraf edilmesinin pekâlâ müm
kün olabileceğini göstermesi itibariyle memnunluk vericidir. 

İktisadi ve içtimai refahin temini gayesini takibeden bir malî politika, beliren ihtiyaçları bir 
evvelki yıla nazaran daha geniş imkânlarla karşılamak ve bütçeyi bu gayenin tahakkuku için 
bir vasıta olarak kullanmak zorundadır. 

Yukarıki cetvelde görüldüğü gibi (1950) yılında 1 487 208 563 lira olan bütçe tahsisatı, (1956) 
da % 100 den fazla artarak 3 324 974 152 liraya yükselmiştir. 

Tahsisat miktarlarmdaki bu artışların millî gelirdeki artışlarla mukayesesi yapıldığı takdirde, 
tahsisat tezayütlerinin millî gelirde o nispette inkişaflar sağladığı ve hu itibarla artırılan masraf
ların istihsale masruf bulunduğu kendiliğinden tezahür eder. 

Bütçe ile alman tahsisatların, millî ekonominin süratle geliştirilmesine ve bu suretle içtimai 
refahın teminine matuf gayretlere masruf olduğunu, bü tahsisatların büyük masraf kategorileri 
itibariyle yapılan tasnifinde daha sarih olarak görmek mümkündür. 

Bütçe tahsisatlarının büyük, masraf grupları itibarîyle tasnifi 

(Milyon T. L. olarak) 

Büyük masraf grupları 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

İktisadi kalkınma 
Millî Müdafaa 
Umumi İdare 
Maarif 
Sosyal güvenlik 
Sıhhat 
Borç ödeme 

289,8 
520,9 
201,8 
193,4 
123,0 
59,7 
98,3 

320,4 
529,7 
212,0 
205,6 
139,6 
66,9 
105,1 

382,8 
541,9 
256,0 
221,4 
148,8 
84,9 
114,8 

520,6 
634,9 
296,3 
166,6 
166,3 
115,7 
126,4 

556,7 
663,8 
337,0 
310,8 
167,0 
126,3 
126,4 

815,5 
804,5 
420,4 
426,8 
192,7 
148,9 
131,4 

925,8 
873,1 
509,0 
493,0 
224,5 
161,8 
137,4 

Yekûn 1 487,2 1 579,7 1750,9 2 027,5 2 288,4 2 940,7 3 324,9 

Yukarıki cetvel, ilctisadi kalkınma masraflarının 1950 den beri ne derece hızlı bir tempo takibet-
tiğini göstermesi itibariyle şayanı dikkattir. Bu masraflar direkt ve endirekt masraflar olarak 
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mütalâa edilebilir. Direkt masraflar; endüstri, madencilik ve elektrik enerjisi istihsaline matuf 
araştırmalarla iktisadi Devlet Teşekküllerine sermaye tahsisi suretiyle yapılan yardımlardın te
şekkül eder. İkinci kategoride toplanması mümkün olan endirekt masraflar ise, ulaştırma ve ziraat 
sahalarına bütçe ile yapılan tahsislerdir. Bunlar da; demiryolları, karayolları, denizyolları, liman
lar ve muhazere ile zirai tesis ve cihazlanma masrafları, Ziraat Bankası ve emsali müesseselere ser
mayelerine mahsuben yapılan ödemelerden ibarettir. 

Yukarıki cetvelde görülen iktisadi kalkınma masrafı olarak 1956 yılı bütçesine konulan 
925 817 547 liralık tahsisatın, malî yılın daha ikmal edilmemiş olması dolayısiyle ne miktarının is
timal olunduğunu henüz tesbite imkân yoktur. Fakat evvelki malî yıllara ait hesapların kesin neti
celeri alınmış bulunmaktadır. Bu hesaplara -mazaran, büyük masraf gruplarına ait fiilî sarfiyat 
miktarlarının, seneler itibariyle bütçe tahsisatlarına nispeti aşağıda gösterilmiştir : 

Sarfiyatın tahsisata 
Yıh nispeti % 

1950 97,18 
1951 95,37 
1952 95,38 
1953 96,83 
1954 95,32 
1955 95,47 

Bu neticeler, bütçenin teşriî kontrolü bakımından da ehemmiyetle kayda değer görülmektedir. 

1956 yılına ait bütçe sarfiyatı hakkında söylenecek şudur : Malî yılm ilk 8 ayında, masraf
lar karşılığı olarak sarf mahallerine 3 021 117 128 liralık ödeme emri gönderilmek suretiyle bu 
miktar meblâğın sarfına mezuniyet verilmiş, bu mezuniyete müsteniden 2 210 950 746 lira fii
len sarf edilmiştir. Bu sarfiyatın 1 255 934 287 lirası cari masraflara ve yardımlara, 171 227 209 
lirası Devlet borçlarına ve 783 789 250 lirası sermaye ve yatırım masraflarına taallûk etmekte
dir. 

Bu fiilî sarfiyatın haricinde, hizmet ifa edildikçe mahsubu yapılmak üzere 158 milyon lira 
avans olarak verilmiş ve mukaveleleri gereğince ifası taahhüdolunan hizmetler .karşılığı olarak 
355 milyon liralık bir taahhüt bakiyesi kalmıştır. Bu miktarın, hizmetin ikmâlinde ödeneceği 
tabiidir. 

II - Varidat tahsilata : 

Her memlekette olduğu gibi, memleketimizde de Devlet gelirlerinin en büyük kısmını vergi
ler teşkil etmektedir. Bu gelir kaynaklarının dışında kalan Devlet emval ve Devlet teşebbüsleri 
gelirleri nispeten ehemmiyetsiz kalır. 

1956 yılının 8 aylık fiilî tahsilatı 2 043 038 557 liradır. Bu tahsilat, 1955 yılının aynı devre 
zarfındaki fiilî tahsilatından miktar İtibariyle 241 554 343 lira ve nispet itibariyle % 13,40 faz
ladır. 

1956 yılı 8 aylık fiilî tahsilatında Vasıtasız Vergiler miktarının bir evvelki yıla nazaran 
% 27,09 nispetinde artmasına mukabil, Vasıtalı Vergiler ancak % 5,30 nispetinde artmış bulunmak
tadır. 

Bu mukayese, her yılın 8 aylık tahsilat rakamlarına istinaden 1951 yılından itibaren yapıldığı 
takdirde, aşağıdaki cetvelde görüleceği gibi, Vasıtasız Vergiler nispetindeki artışa karşı, Vasıta
lı Vergiler nispetinde kaydolunan alçalma, memnunluk uyandırmaktadır. 
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Vasıtalı 
vergiler 

68,13 
67,54 
65,37 
59,31 
58,21 
53,58 

Vasıtasız 
vergiler 

31,87 
32,46 
34,63 
40,69 
41,79 
46,42 

8 aylık tahsilat hesaplarına göre 

Vasıtasız ve Vasıtalı vergilerin mukayesesi 

Nispetler (%) 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

İki vergi nev'i arasındaki azalma, çoğalma temayülü böyle olmakla beraber, ekonomik bünyemizin 
icabı olarak daha uzunca bir müddet, Vasıtalı Vergilerin bütçe gelirlerimizin mühim bir kısmını teş
kil etmekte devam edeceğini ifade etmek mümkündür. 

O - 1957 MALÎYE MASEAF BÜTÇESİNİN TETKİK VE TAHLİLİ 

I - Maliye masraf bütçesinin mahiyeti ve bünyesi: 

Malî bütçe, bir taraftan Devletin ve mahallî idarelerin millî gelirden talebettiği payı tefrik, di
ğer taraftan âmme masraflarını tahmin ve tesbit eder. 

Ancak diğer bâzı Devlet bütçelerinde olduğu gibi, bütçelerimizde, mahallî idare ve teşekkülle
rinin gelir ve giderleri yer almadığından âmme sektörünün millî gelirdeki payının tâyini için bir
takım hesap ameliyelerinin icrasına ihtiyaç gösterir. 

Aşağıda tetkik ve tahliline girişilecek olan Maliye Vekâletinin masraf bütçesi; Muhasebe! Umu
miye Kanununun çizdiği esaslar dairesinde vekâletler sistemine göre hazırlanmış olan umumi mas
raf bütçesinin bir cüzünden ibarettir. Başka bir ifade ile bu bütçede; malî bütçenin umumi masraf 
tablosunda yapılacak bir tasnif neticesi üç grup halinde toplanabilecek olan (İdare masrafları), 
(Transfer masrafları) ve (Yatırım masrafları) ndan mahiyeti icabı Maliye bütçesinde yer alması ikti
za eden veya müesses usullere göre bu bütçeye ithal olunan masraflar karşılığı tahsisat yer almak
tadır. 

Bunlardan, (İdare masraflan) için aynlan tahsisattan Maliyenin hissesi, malî idare masraflarını 
karşılayacak tahsisat teşkil etmektedir ki, bu tahsisat dar mânasiyle bütçede tahmin olunan va
ridatın tarh, tahakkuk ve taûısilinin, masarifin kanuni formaliteler dâhilinde tediyesinin sağlan
masına; bu malî muameleler esnasında gerek mükellef ve istihkak sahipleriyle Devlet arasında, 
gerek Devletle âmme idareleri arasında zuhur edecek ihtilâfların halline; Devlete ait menkul ve 
gayrimenkul emvalin idare ve muhafazasına; Hazine muamelelerinin tedvirine; bütçe tatbikatına 
ait neticelerin tesbitine; malî idarede kontrolün teminine ve nihayet bir ihtisası icabettiren bu 
malî hizmetleri görecek personelin eğitim ve yetiştirilmesine ait bulunmaktadır. 

(Yardım tahsisatı) na gelince, bunlar muhtelif âmme idare ve müesseselerinin - bunlar mül
hak ve hususi bütçeli idarelerdir - kredi varidatlan ile karşılanamıyan câri masraflarına Hazine
ce yapılan yardımlarla yine bir kısım âmme müesseselerine bâzı nev'i varidattan kanunen tefrik 
ve tahsis edilmesi icabeden mebaliği ihtiva etmektedir. Yardım tahsisatının ikinci ve cüzi bir kıs
mım da, topluluğun içtimai ve kültürel (hizmetlerinde âmme idarelerine yardımcı vaziyette olan 
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bâzı dernek ve teşekküller tarafından yapılan yardım taleplerini, hizmetin faide ve müsmiriyeti nis
petinde karşılıyan tahsisat teşkil etmektedir. 

(Yatırım masrafları) ise; vekâlet bütçenin üçüncü ve mühim bir kısmını teşkil,eder. Şöyle ki : 

Bu bütçe, diğer vekâletlerin yatırım bütçelerinde olduğu gibi esas itibariyle küçük yapı ve 
onarımlarınla yatırım ve sermaye tahsisleri olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. 

Birinci kısım için ayrılan tahsisat, âmme hizmetlerinin görüldüğü Devlet emlâkinin bakım ve 
tamirine taallûk etmekte, ikinci ve asıl mühim kısım ise, yukarda iktisadi kalkınma masrafları 
bahsinde tebarüz ettirildiği veçhile iktisadi kalkınma için bütçe yolu ile yapılan direkt ve endirekt 
masrafları ihtiva etmektedir. 

II - 1957 maliye masraf bütçesi : 

1957 yılında yukarda izah olunan faaliyet ve hizmetlerin icabettirdiği masraflar için, 1956 yı
lına nazaran 295 706 568 lira fazlasiyle 1 140 262 255 lira tahsisat istenilmektedir. 

îki bütçe yılı arasında görülen bu farkın, hangi ihtiyaçlardan doğduğunun anlaşılabilmesi, 
bu faaliyet ve hizmetlerin bütçe formülleri içerisinde ayrılmış bulunduğu hizmet gruplarının tet
kik ve tahliline bağlıdır. 

Maliye Vekâletinin 1957 yılı için derpiş ettiği bütçenin üç büyük sarf mahallinden «Hizmetler», 
«Yardımlar» ve «Yatırımlar» a aidolmak üzere istediği tattısisat miktarları ile aynı hizmet grupları 
için 1956 yılında verilen tahsisat miktarlarının mukayesesi aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir : 

A / l - Cari masraflar 

T.L. 

Maliye Vekâleti hizmetleri karşılığı 132 374 505 
Mülhak ve hususi bütçeli idarelere yapılan yardım
larla diğer kanuni yardımlar 142 279 298 
Sosyal yardımlar 3 166 000 

Yekûn 277 819 803 

A/2 - Yatırımlar 

Maliye Vekâleti yatırımları" • , 24 590 000 
Mülhak bütçeli idarelere ait yatırımlarla sermaye 
tahsisleri 837 852 452 

1957 
1956 

Yekûn 862 442 452 

1956 yılı ile mukayese 

A/l 

277 819 803 
227 049 011 

50 770 792 

\ A/2 

862 442 452 
617 506 676 

244 935 776 

Yekûn 

1 140-262 255 
844 555 687 

295 706 568 
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1. Hizmetlere mütaallik tah
sisat 

2. Yardımlara mütaallik tah
sisat 

3. Yatırım ve sarmeye tah
sislerine mütaallik tahsi
sat 

Yekûn 

1956 

98 353 778 

128 695 233 

617 506 676 

844 555 687 
Fazlası 
Eksiği 

Nihai fark 

1957 

132 374 505 

145 445 298 

862 442 452 

1 140 262 255 
389 522 639 
93 816 071 

295 706 568 * 

Fark] 
Fazlası 

34 862 734 

31 935 347 

322 724 558 '" 

389 522 639 

tar 
Eksiği 

842 007 

15 185 282 

77 788 782 

93 816 071 

Büyük toplamları ile yukarda görülen bu fazlalık ve eksikliklerin nelerden ibaret olduğu aşa
ğıda tafsilen gösterilmiştir. 

1957 bütçesinin tetkik ve tahlilini kolaylaştıracak olan bu tafsilât sırasında, maliye hizmetlerine 
taallûk eden kısım üzerinde bilhassa durulacaktır. Yardım ve yatırımlara ait tahsisat talepleri usul 
ve kanunlarına isflnadettirildiğinden bu kısımlara işaret edilmek, eksik ve fazlalıkların mukayese
si yapılmakla iktifa olunacaktır. 

III - Malî hizmetler için yapılan sarfiyatın evvelki yıllara ait varidat ve masraf rakamları ile 
mukayese ve tahlili : • 

Vekâletin masraf bütçesi dolayısiyle yukarda yalnız bir cepheden mütalâa olunan malî hizmet
lerin gerektirdiği masrafları, içinde bulunduğumuz büyük iktisadi kalkınmanın ve bu kalkınmayı 
hızlandıran tedbirlerin neticesi olarak büyük inkişaflar gösteren varidat ve masraf rakamlannm 
ışığı altında tetkik ve tahlil etmek icabeder. Ancak, bu sayededir ki, artan malî hizmetlerin bu in
kişafla mukayesesi yapılmış ve bu suretle istenilen tahsisat miktarı hakkında salim bir karara vâsıl 
olunmuş olur. 

Filhakika, umumi varidat artışı, münhasıran bir istihsal kolunda vukubulan genişlemenin,, neti
cesi değil, bilâkis memleketin çeşitli istihsal kollarına eklenen birtakım yeni istihsal ünitelerinden 
doğmaktadır. 

Umumi masraf artışı da, keza, büyük mikyasta iktisadi kalkınmayı hızlandıran yeni hizmet 
gruplarının ilâve ve ihdasından ileri gelmektedir. 

Aşağıdaki iki cetvel, hesabı katilerle tesbit olunan varidat ve masraf miktarlarının 1950 ye naza
ran artış miktar ve nispetlerini açıkça göstermektedir. 
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(Kati hesap) neticelerine göre bütçeye mevzu âdi varidatın iahakkukat ve tahsilat* 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Tahakkuk 
T. L. 

1 389 459 385 
1 444 227 208 
1 760 217 798 
2 059 372 472 
2 324 538 883 

1 
Tahsilat 
T. L. 

1 300 032 998 
1 352 652 127 
1 651 820 119 
1 936 775 306 
2 184 548 625 

Pahsilâtın 1950 ye nazaran 
artış 

Miktan 
T. L. 

52 619 129 
351 787 721 
636 742 308 
884 515 627 

nispeti 
% 

__~ 
4 
27 
52 
68 

1955 2 780 999 976 2 583 985 613 1 283 952 715 98 

1956 yılının 8 aylık tahsilat miktan ise 2 043 038 557 liradır. Bu tahsilatın, 1950 yılının 8 ay-
hk tahsilatı olan 873 561 973 liraya nazaran' artış miktan 1 169 476 584 lira ve nispeti % 133,87 
dir. 

(Katî hesap) neticelerine göre bütçe üe alınan Me büâhara ek ve olağanüstü olarak eklenen tahsisat
tan yapılan sarfiyat 

Sarfiyatın İ950 ye nazaran artış 
Sarfiyat Miktan Nispeti 

Yıh T. L- T. L. % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1 438 242 279 
1 491 000 792 
1 746 456 412 
2 018 332 088 
2 187 971 435 
2 767 745 789 

52 758 512 
308 214 133 
580 089 809 
749 727 156 

1 329 503 510 

— 
3,66 
17,6 
40,3 
52,2 
92,4 

1956 yılının 8 aylık sarfiyat miktftn 2 210 950 746 liradır. Bu sarfiyatın 1950 yılının 8 aylık 
sarfiyat miktan olan 929 504 992 liraya nazaran artış miktan 1 281 445 754 lira ve nispeti % 
139 dur. 

Yukarki tablolarda görüleceği üzere varidat ve masraflar, 1955 yılında 1950 yılma nazaran 
hemen hemen % 100 bir yükseliş kaydetmiştir. Bu yükselişin tabiî bir neticesi olarak Maliye hiz
metleri için yapılan sarfiyatta da artışlar vukubulmuş, aşağıdaki tabloda bu artışlann 1950 yı
lından itibaren miktar ve nispetleri tesbit 'olunmuştur. 

(Kati hesap) ntâicderme göre MaUye hizmetleri için sarf olunan mebaUğ 

Yıh 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Sarfiyat 
T. L. 

58 615 156 
53 547 349 
63 604 639 
71 351 740 
78 615 234 
92 605 278 

Bir evvelki yıla nazaran artışı 
Miktan 
T. L. 

. _»». 
- 5 067 807 
10 057 290 
7 747 101 
7 263 494 
13 990 144 

Nispeti 
* 

— 
- 9,4 

15,8 
10,8 
9,2 
15,1 
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Son yıldaki ikramiyeler ve sairden dolayı görülen kabarmanın sebepleri île beraber bu artış

ların tahlili aşağıda gösterilmiştir. 

IV • Mail idare masraflarının tetkik ve tahlili 
(A/l cetveli) 

Maliye Vekâleti, hizmetlere mütaallik sarfiyat için 1957 bütçesi ile 132 374 505 lira tahsisat is
temektedir. Bu tahsisat ile : 

1. Personel masrafları, 
2. Yönetim masrafları, 
3. Daire hizmetlerine ait masraflar, 
4. Geçen ve geçmiş yıllara ait borçlar, 
Karşılanacaktır. 

Aynı hizmet ve faaliyet grupu için 1956 yılı bütçesi ile 98 353 778 lira tahsisat verilmiş idi. 
Şu halde 1957 teklifinde geçen yıla nazaran 34 016 727 liralık bir fazlalık görülmektedir. -' 

tki seneye aıj tahsisat maktarları arasında görülen bu fark, her iki sene bütçesinde müşterek 
olan bâzı tahsisatın artırılmasından neşet etmektedir. 

Bu kısa izahtan sonra masraf nevilerine geçebiliriz. 

1. Personel masraftan : 

1957 bütçesiyle malî idare için teklif olunan 132 374 505 lira tahsisatın en büyük kalemi, mer
kez ve vilâyetlerin memur aylıkları ile hizmetli ücretlerini teşkil eden ve mecmuu 61 499 155 li
raya baliğ olan tahsisattır. Bu tahsisat : 

Aded Yekûn 

Merkez memurları 
Vilâyet memurları 

Merkez hizmetliler 
Vilâyet hizmetlileri 

1 602 
9 395 

625 
1 996 

10 997 

2 621 

13 618 
aded fiilî kadroya taallûk etmektedir. 

Malî idarelerdeki bu memur sayısının, muvazenei umumiyeye dâhil mülki memur saygına 
(Bu memur sayısı 176 098 dir) nispeti % 7,5 dir 

Bu hususta daha etraflı bir fikir edinilmek üzere' 1954 den itibaren malî idarenin personel 
sayısında, masraflarında ve bir personele düşen malî idare masraflarında kaydedilen artılar ile bu 
idaredeki personel masraflarının Devlet gelirine nispetini gösteren aşağıdaki müşterek cetvel tanzim 
edilmiştir. 
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36,8 
13.121 
2.288 

52,2 
13.248 
2.789 

59,8 
13.312 
3.325 

61,4 
13.618 
3.961 

Personel masrafları mukayeseleri 

1954 1955 1956 1957 

Malî idare personel masrafları 
(Milyon TL.) (*) 
Malî idare personel sayısı 
Devlet varidatı 
Malî idarede personel masraflarının 
Devlet varidatına nispeti (Binde) 0,015 0,018 0,017 0,0,15 
Malî idarede bir personele isabet 
eden malî idare ıriasrafı (Ortalama 
yıllık ücret lira) 2.805 3.940 4.492 4.508 

Memleketimizin malî idaresindeki personel sayısının diğer bâzı ecnebi memleketlerle mukayesesini 
yapmakta fayda görmekteyiz. Bunun için, (Birleşik Amerika) ve (Federal Almanya) bütçelerinden 
çıkarılan malûmata istinaden aşağıdaki cetveller hazırlanmıştır. 

Bu cetveller, Maliye memurlarının sayısı ile malî idare masraflarının mukayesesine dairdir. An
cak yapılacak böyle bir mukayesede bâzı noktaların gözden uzak tutulmaması lâzımdır. Amerika 
malî idaresinde personel sayısı olarak tesbit edilen rakam, Federal Devlete aittir. Sahip bulundukları 
salâhiyete istinaden malî faaliyetlerini kendi ihtiyaçlarına göre tanzimde serbest bulunan Federe 
Devletlerin memur sayısı bu rakama dâhil değildir. Bu itibarla memleketimizdeki malî idare hizmet 
ve faaliyetlerinde vazifeli personel adedinin, Amerika Federal Devlet malî idaresine ait personel sa
yısı ile mukayesesinde bu hususun dikkate alınması iktiza ettiği gibi, ayrıca da Amerika'da malî ida
rede kullanılan sayısız teknik vasıtalardan istifade edildiğinin gözden uzak tutulmaması icabeder. Fe
deral Almanya'nın durumu da buna müşabihtir. Neticeleri şöyledir: 

Birleşik Amerika 

1954 1955 1956 

Malî idare personel masrafları (Milyon 
dolar) 467 488 510 
Malî idarede personel sayısı 72.051 74.291 75.618 
Devlet varidatı (Milyon dolar) 68.665 67.770 74.000 
Malî idare masraflarının (personel) 
Devlet masraflarına nispeti (binde ola
rak) 0,007 0,007 0,007 
Malî idarede bir personele isabet eden 
malî idare masrafı (ortalama yıllık üc
ret dolar olarak) 6.481 6.703 6.712 

(*) Personel masraflarının artmasının sebebi şudur: Memurlara verilen 3 maaş tutarındaki tahsi
satın 1954 bütçesinde mevcudolmamasından ve 1955 e nazaran 1956 yılındaki artış da 3 maaş nispe
tindeki tahsisatın 5 maaşa iblâğ edilmesinden ileri gelmektedir. 
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1954 1955 1956 

Malî idare masrafları (Personel) Mil
yon D. D. , 290 289 305 
Malî idarede personel sayısı 42.389 42.749 43.341 
Devlet varidatı (Milyon D. M.) 25.153 26.621 29.047 
Malî idare masrafının varidata nispeti 
(Binde) 0,012 0,011 0,010 
Malî idarede bir personele isabet eden 
masraf (ortalama yıllık ücret D. M.) 6.841 6.762 7.037 

Bu cetveller, memleketimizde Maliye personel masraflarının Devlet gelirinde aldığı binde 15 
nispetinin Amerika ve Almanya'ya nazaran yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ancak, Türkiye'nin mesahası geniş, nüfusu az mütekâsif ve bünakale şebekesi gayrikâfi oldu
ğu göz önünde tutulduğu takdirde, Devlet hizmetlerinin mahallerinde teşkilât kurulmak suretiy
le en küçük içtimai ünitelere isal edilmesi prensibi karşısında, malî hizmetlerde çalışan memur 
sayısı çok görülmemelidir. Memleketimizdeki Devlet hizmetlerinin 750 000 km.2 üzerine dağılan 
50 000 köye isâü için Devlet teşkilâtının genişletilmesi neticesi olarak umumi personel masrafları, 
bütçemizin esaslı bir masraf kategorisini teşkil ediyor. Bu hizmetlerin ucuz ve seri bir şekilde ifa
sı, yolu köylere götürmekle kabil olabilecektir. Personel masraflarının her sene artan bir hal alma-
ması arzu ediliyorsa, bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durmak iktiza eder. 

1957 teklifinde personel masraflarında, 1956 yılma nazaran 1 622 940 liralık bir artış mevcut
tur. Bu artış maaşlı ve ücretli kadroların artırılmasından, üst derece farklarından ve diğer t a h 
sisat artırmalarından ileri gelmektedir. Personel masraflarına yapılan ilâveler aşağıdaki cetvelde 
toplu bir halde gösterilmiş ve sebepleri tafsilatı ile izah olunmuştur. 

Yapılan ilâvelerin toplu cetveli 

a) (L) cetvelinden çıkarılan kadroların ve teşkil olunan askerî muhasebecilikler 
teşkilâtına verilen kadroların maatahsisat senelik tu t an 

b) 1957 de 1956 ya nazaran fazla ödenecek olan üst'derece farkları 
c) Merkez hizmetli kadrolarına yapılan ilâvelerin maatahsisat senelik tutarı 
d) Merkez hizmetli kadrolarına yapılan zamların maatahsisat senelik tutarı 
e) Vilâyet hizmetli kadrolanna yapılan ilâvelerin maatahsisat senelik tutarı 
f) Vilâyet hizmetli kadrolarına yapılan zamların maatahsisat senelik tu tan 
g) Merkez ve vilâyet geçici hizmetliler tahsisatında 1956 ya nazaran yapılan artış 

(E cetveli) 
h) Vilâyetler çocuk zammı ile yakacak zammında 1956 ya nazaran yapılan artış 
i) Maaşlı ve ücretli kadrolarda yapılan zam ve ilâveler dolayısiyle Emekli Sandı

ğına 1956 ya nazaran fazla ödenecek miktar 52 500 

358 
175 

700 
740 

122 400 
302 
274 

193 

175 
125 

075 
52 000 

Yekûn 1 622 940 

Bu ilâvelerin mucip sebeplen aşağıda birer birer'izah olunmuştur : 

Personel kadrolarının 1956 ya nazaran artış miktar ve sebepleri : 

a) Maaşlı kadrolarda (L cetveli) : 

1957 teklifinin merkez fiilî kadrolarında 1956 yılma nazaran 29 aded ilâve vardır. Bunların 21 
adedi hesap mütehassısı, 8 adedi de muhasip, mümeyyiz ve veznedar kadrolanna aittir. 21 hesap 
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mütehassısı kadrosunun «L» cetvelinden alınarak- fiilî kadroya ilâvesinin sebebi, ihtiyacı karşıla
mak üzere müsabaka imtihanı ile alınacak mütehassıs namzetlerinin sene içinde tâyinlerinin sağ
lanmasıdır. Hesap mütehassıslığı müessesesinin ihdası tarihlerinde alınan kadrolardan; bu göreve 
tâyin edilecek personelin zamanla yetişeceği nazara alınarak, üst derecedeki kadroların «L» cet
veline alınması uygun görülmüştü. Alt derecelerde bulunanlardan terfi sürelerini ikmal edenlere 
«L» cetvelinden çıkarılan üst derece kadrolar verilmek suretiyle alt kademelerdeki kadroların in-
hilâli sağlanmaktadır. 

Yukarda^ izah olunan 21 ve 8 kişilik kadrolar hakkında 1957 de yapılacak muamele şudur : «L» 
cetvelinden çıkarılmak istenilen 6 adedi 90 ve 15 adedi 80 liralık kadro izah olunan ameliyeye tâbi 
tutulacak ve inhilâl edecek alt kademelerdeki kadrolara da imtihanda kazananlânn tâyinleri yapıla
caktır. Geri kalan 8 kadroya gelince, bunlar 2 adedi 60, 1 adedi 50 liralık muhasip kadrosu ile 3 adedi 
35 liralık mümeyyiz, 2 adedi 30 liralık veznedarlık kadrolarıdır. 

«L» cetvelinden çıkarılan 3 muhasip için aşağıdaki mucip sebepler arz olunur: 

1957 bütçesi 4 milyara yaklaşmış bulunduğu halde Vekâletin bu tediyatı yapan muhasip ve mai
yeti kadrolarının adedinde 1936 teşkilâtına nazaran bir fark bulunmamaktadır. Bu sebeple, tediyatm 
tekasüf ettiği İstanbul, İzmir ve Ankara'daki muhasebe teşkilâtının kadrolarını takviyeye ihtiyaç du
yulmaktadır. «L» cetvelinden çıkarılan 8 kadro, bu ihtiyacın karşılanmasında kullanılacaktır. Merkez 
fiilî kadrolarmdaki muamele bundan ibarettir. 

Vilâyet maaşlı kadrolarından «L» cetvelinden her hangi bir kadro çıkarılmamıştır. Ancak, 1956 yı
lı içijide vilâyet maaşlı memurları tahsisatında 81 bin liralık bir artış olmuştur. Bunun sebebi şu
dur: Millî Müdafaa Vekâletince yeniden teşkil edilen askerî birlikler nezdinde, Maliye Teşkilât Ka
nununun 16 ncı maddesiyle Maliye Vekiline verilen salâhiyete dayanarak askerî muhasiplik teşkilâtı 
kurulmuş ve bu teşkilât için fiilî kadroya 5 aded 50, 5 adcd 30, 15 aded 25, ve 5 aded 20 liralık olmak 
üzere 30 aded kadro ilâve edilmiştir. Yılın muhtelif tarihlerinde yapılan bu ilâvelerin icabettirdiği 
sarfiyat, kadro tasarruf atından karşılanmıştır. 1957 yılı için bu kadroların tutarı, tahsisat olarak tek
lif olunmaktadır. Aşağıdaki cetve, maaşlı kadrolara yapılan bu ilâveler dolayısiyle artırılan tahsisat 
miktarım tesbit etmektedir: 

' • t Senelik tahsi-
n': sat tutan 

r^-r—:—• T>L . 

29 aded hesap mütehassısı kadrosu 144 000 
8 aded mülki muhasip ve maiyeti 
kadrosu ' 28 200 
30 aded askerî muhasip ve maiyeti 
kadrosu 81 000 

Yekûn 253 200 
Beş aylık tahsisat tutarı 105 500 

Umumi yekûn 358 700 

Yukarıki cetvelde görüldüğü üzere 1957 personel masraflarındaki 358 700 liralık artış, 1956 yılı 
fiilî kadrolarına ilâve edilen ceman 67 kadronun karşılığını teşkil etmektedir. 1957 yılında mevkuf 
tutulacak kadrolara ait (L cetveli No: 1). 

b) Üst derecelerdeki artış : B 
Merkez ve vilâyet maaşlı memurlarının 1957 yiı içinde alacakları birinci veya, ikinci üst derece

lerin tabettirdiği tahsisatın miktarı 175 740 liradır. (Buna ait memur sayısı cetveli eklidir. No: 2). 



BizMetU kadrolarında arh§ (T) Cetveli) : 
Malî idarenin merkez ve vilâyet hizmetli kadrolarında 1956 yılına nazaran 21 adedi merkez, 99 

adedi vilâyet hizmetli kadrolarında olmak üzere ceman 120 aded bir fazlalık bulunmaktadır. Bun
dan ayrı olarak merkezde 233 ve vilâyetlerde 423 aded ki, ceman 656 hizmetli kadrosuna muhtelif 
miktarlarda zam yapılmıştır. Zam ve ilâvelerin 1956 ile mukayesesi bağlı 3 ve 4 No. lu cetvellerdedir. 

İlâve kadroların maatahsisat senelik tutarı 
Tapılan zamların maatahsisat senelik tutan 
Cetveller ve mucip sebepler aşağıdadır : 
e) (Merkez) hizmetli kadrolanna yapılan ilâveler 

394 400 liradır. 
396 525 Uradır. 

Aded Unvan 

1 
1 

10 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

Teknisiyen 
Dâva takip memuru 
Daktilo 

» 
» 

Ahçı kalfası 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Hademe 

Ücret 

475 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
125 
100 

Maatahsisat 
senelik 
tutarı 

8 075 
5 950 

51 000 
4 250 
7 650 
3 400 
5 950 
4 250 
1 700 

92 225 
rar: -affc 

21 

e) (Vilâyet) Hizmetli kadrolarına yapılan ilâveler : 
Maatahsisat 

Aded Unvan Ücret tutan 

1 
6 

10 
11 
5 
5 
5 
7 
1 
1 
6 

11 
30 

Teknisiyen 
Daktilo 

» 
» 
» 

Dâva takip memuru 
» » » 

Elektrikçi, telefoncu 
Kaloriferci 

» 
» ve yardımcısı 

Bahçivan 
Dağıtıcı, bekçi, hademe 

560 
300 
250 
225 
175 
200 
150 
250 
300 
225 
150 
150 
100 

9 350 
30 600 
42 600 
42 075 
14 875 
17 000 
12 750 
29 750 
5 100 
3 825 

15 300 
28 050 
51 000 

99 302 175 
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d) (Merkez) hizmetli ücretlerine yapılan zamlar : 

Zam yapılan kadronun 
unvanı ve adedi 

Her birine yapılan Maatahsisat senelik 
zam miktarı - tutarı 

77 
17 
2 

106 

26 

3 
2 

233 

Daktiloya 
» 

„ Hastabakıcıya 
Memur, hademe, bek
çi ve sair hizmetliye 
Teknisiyen, memur, 
hademe ve bekçiye 
Memura 
Memur ve şoföre 

25 
50 
25 

25 

50 
75 

100 

er 
» 
» 

» 

•» 
» 
» 

lira 
s> 
» 

» 

» 
» 
» 

32 725 
14 450 

850 

45, 050 

22 100 
3 825 
3 400 

122 400 

f) (Vilâyet) hizmetli kadrolarına yapılan zamlar 

Zam,gören kadronun 
unvanı ve adedi 

Her birine yapılan Maatahsisat senelik 
zam miktarı tutarı 

79 
2 

217 
1 

106 
11 
7 

Dâva takip 
Daktilo 

» 
Sürveyyan 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Kaloriferci, 
me, usta 

memuru 

başhade-

25 er lira 
75 » » 
50 » » 
50 » » 
25 » » 
25 » » 

25 Uf » 

33 575 
2 550 

184 450 
850 

45 050 
4 675 

2 975 

423 274 125 

Yukarıki ilâve ve zamları icabettir en sebepler : 

Yukarıki c, d, e, f cetvellerinde görüldüğü gibi, merkez hizmetli kadrolarına yapılan 21 (ilâ
ve) den 15 adedi daktilo kadrosudur. Genişliyen iş hacmi dolayısiyle ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzak bulunan bugünkü daktilo mevcudu, bâzı ehemmiyetli servislere bir veya iki kadro veril
mek suretiyle takviye olunacaktır. 6 kadro, bu sene ikinci sınıfı açılan Maliye Okulu ihtiyacı 
ile Millî Emlâk ve Başhtıkuk Müşavirliği servisleri ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. 

Merkez kadrolarında yapılan (zamların) mucip sebebi, birkaç senedir, zam görmiyen ve hiz
metinden istifade olunan ve fakat ücretlerinin azlığı dolayısiyle teşkilâttan ayrılmak istiyen hiz
metlilerin, bulundukları işlerde tatmin edilmek suretiyle ayrılmalarına mâni olunmasını temin
den ibarettir. 

Vilâyet hizmetli kadrolarına yapılan (ilâve) ler : Vilâyet ve kazaların malî muameleleri gün geç
tikçe mütezayit bir hal almaktadır. Toprak tevzi, tapulama kadastro faaliyeti bulunan vilâyet ve ka
zalarda açılan tescil dâvaları, bu vilâyet ve kazaların bir kısmında dâva takip memuru bulundurul
masını zaruri kılmaktadır. Diğer taraftan Hükümet konakları ve bunlarda kalorifer tesisatı ikmal 
edilen mahallerde bu tesisatı işletecek teknik personele ve Devlet emlâkini muhafaza edecek bekçi ve 
hademeye ihtiyaç vardır. 



Yapılan zamlara gelince; yukarki cetvelde görüldüğü gibi vilâyetlerde 100 veya 125 liraya daktilo 
ve müstahdem bulmaya artık imkân olmadığından, 125 liralık kadrolar 150 ve" bir kısım 100 liralık 
kadrolar da 150 ye çıkarılmış bulunmaktadır. 

g) E Cetveline ait tahsisat artışları : 

Bu hizmetler için^vekâlet, 1956 ya nazaran 193 075 lira fazlasiyle 678 000 lira tahsisat istemekte
dir. Bu fazlalığın (merkez) e ait bulunan 146 950 lirası; Gelir, Kurumlar ve Gider vergilerinin müs-
miriy etini artırmak maksadiyle kurulan arşiv teşkilâtının matlûp şekilde işletilmesinden; Avrupa ik
tisadi İş Birliği ve Milletlerarası Para Fonu gibi teşekküllere verilmekte' olan tediye muvazenesi 
hesaplarının, ilmî bir şekilde tertip, tanzim ve devri olarak ihzarında ve döviz kaçakçılığının önlen
mesi, takip ve kontrolünün sağlanması mevzuları üzerinde yaptırılacak etüdlerde istihdam olunacak 
geçici hizmetlilerin ücretleri karşılığını teşkil etmektedir. 

Fazlalığın (vilâyetler) e ait bulunan 46 725 lirası da, toprak tevzi komisyonlarının faaliyeti dolayı-
siyle Hazine ve şahıs abasında ihtilâf mevzuu olarak meydana çıkan ve bu itibarla bir dâvaya konu 
teşkil eden gayrimenkullerin, mahallen tetkik ve tahkiki işlerinin artmış olmasındandır. Bu tahsisat, 
1957 yılında toprak tevzi komisyonu faaliyeti daha da genişliyeceğinden, evvelce bu maksatla alınmış 
102 kadroya ilâvesi zaruri görülen 10 kadronun karşılığını teşkil etmektedir. 

k ve i) Personel masraflarında 1956 ya nazaran artan diğer masraflar (başka haklar) : 

İki kalemden ibaret olan bu artıştan biri, 1956 sarfiyatına göre ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılan 
çocuk zammına yapılan 52 000, yakacak zammına yapılan 2 00Ö liralık ilâvelerdir. Diğeri de maaşlı 
ücretli kadrolarda yapılan artışların neticesi olarak Emekli Sandığına 1956 ya nazaran ilâveten 
ödenmesi iktiza eden 52 500 liradır. 

Açık maaşları : \ • 

Maliyeden açık maaş alanlardan bir- kısmının Maliye veya diğer teşkilâtta tekrar vazife almaları 
veya açık maaşı alma müddetlerini doldurmaları dolayısiyle bu maddeye ait tahsisat 70 bin lira nok-
saniyle teklif olunmuştur. 1957 yılında açık maaşı verilecek kimselerin aded, ntaaş ve hizmet müddet-
teriyle sair malûmatı ihtiva eden cetvel eklidir. (Cetvel No :5) . 

2. Yönetim masrafları : 

1957 bütçesi ile yönetim masrafları için 1956 ya nazaran 351 175 lira fazlasiyle 11 348 700 lira 
tahsisat istenilmektedir. 

Bu artış miktarını, merkez ve vilâyetlerin aydınlatma, ısıtma masrafları ile öteberi ve posta ve 
telgraf ücretleri sarfiyatına yapılan ilâveler ve yeni Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğin
ce atlı tahsildarlara verilecek tazminat teşkil etmektedir. 

Bütçenin yönetim masrafları kısmında zam gören tertipler aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

— Merkez ve vilâyetler öteberi masraflarında yapılan artış 95 000 
— Merkez ve vilâyetler aydınlatma masraflarında yapılan artış 50 000 
— Merkez ve vilâyetler ısıtma masraflarında yapılan artış . 3 5 000 
— Merkez posta ve telgraf ücretleri sarfiyatında yapılan artış 70 000 
— Giyecek masraflarında yapılan artış 5 000 
— Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara verilecek taz

minat miktarında yapılan artış ' 120 000 



Vilâyetler tedavi masraflarında yapılan artış 25 000 
Küsurat 700 

Yekûn 400 700 
Bâzı maddeler tahsisatından 1957 de indirilen tahsisat miktarı 49 525 

351 175 

Artışların mucip sebepleri : 
öteberi masrafları; içme suyu, ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk etmektedir. Bu 

maddelerdeki artışlar fiyat tereffülerine ve temizlenecek mahallerde vukubulan genişlemeye isti-
nadetmektedİr. 

Aydınlatma ve ısıtma masraf lan; merkezde yeni bir ek binanın yapılması, birçok kazaların elek
triğe kavuşması, aydınlatma masraflarım ve kömür fiyatlarına yapılan zamlar da ısıtma masrafla
rını çoğaltmıştır. 

Malî hizmetlerin çok genişlemiş olması merkez posta ve telgraf masraflannı artırmış, 1956 yılı 
bütçesine konulan tahsisat ihtiyacı karşılıyamadığından kanuni münakale zarureti karşısında ka
lınmıştır. Bu sebeple 1957 tahsisatında artırma yapılmıştır. 

Yeni Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi, atlı tahsildarlara müktesep aylıklarının % 30 u nis
petinde tazminat verilmesini icabettırmektedir. Yapılan hesaba göre 1957 yılı içinde ödenecek taz
minat miktarında 1956 ya nazaran 120 Ö00 lira bir fazlalık olacağı anlaşıldığından bu husus 
1957 bütçesinde nazarı itibara alınmıştır. 

3. Daire hizmetlerine müteallik masraflar: 
Daire hizmetlerine mütaallik masraflar için 1957 bütçesinde 1956 ya nazaran 32 096 612 lira 

bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalık esas itibariyle üç kalem tahsisatta yapılan artırmalardan 
ileri gelmektedir. 

Artırılan tahsisatın nev'i Artış miktarı 

3242, 5254 ve 6182 sayılı Kanunlar gereğince to
humluk işleri için Ziraat Bankasına yapılacak fazla 
ödeme 
Muhasebeİ Umumiye Kanununun 48 nci maddesini 
İlgilendiren masraflardaki 1957 tahsisat artışı 
Hazine muameleleri masraflarındaki artış 

Arttpn mucip sebepleri s 
Yukanki cetvelde numaraları yazılı kanunlar gereğince Ziraat Bankasınca dağıtılan yemeklik ve 

tohumluk bedellerinden, Ziraat Bankası tarafından muayyen müddetler zarfında tahsil edileme
mesinden dolayı malsandıklarına devrohınan senetler muhteviyatının, Ziraat Bankasına ödenmesi 
icabetmektedir. 1954 • 1956 yıllarında bu şekilde deyrolunan senetler muhteviyatı ile bunların 
masraf ve faizlerinin 22 291 000 liraya baliğ olduğu anlaşılmış, bu sebeple 1957 tahsisatı, 1956 ya 
nazaran 19 407 854 üra bir fazlalık arz etmiştir. 

«Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflara gelince; bu fasla 
vas'olunan tahsisat, yıl içindeki geliverilecek paralar, mahkeme harçları, beyiye aidatı gibi sarfU 
y*t* karşilıyamadığı takdirde, Muhasebci Umumiye Kanunu bu fasıllara yeteri kadar tahsisat 

19 407 854 

11 500 000 
1 691 250 
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ilâvesine Maliye Vekilini salâhiyettar kılmış ve Meclisçe tasdikini teminen eklenen bu tahsisat 
miktarının hesabı katilerde gösterilmesini âmir bulunmuştur. 

Tatbikatta bu fasla ait tahminlerde daima bir evvelki sene usulü tatbik edilerek hesabı katilerin 
gösterdiği hakiki sarfiyatla ilgilenilmediğinden, bu fasla ait 'bütçe tahsisatlariyle 'katî sarfiyat ara
sında daima büyük açıklar meydana gelmiştir. 1957 yılı masraf bütçesi tahminleri yapılırken, 1955 
yılı hesap neticeleri alınmış olduğundan bu fasla ait tahminler bu hesaba istinadettirilmiş ve bu 
suretle tahminlerle hakîki sarfiyat arasında muvazene temin edilmiştir. Tahminlerde samimiyetin 
bir ifadesi olan bu artışın miktarı 11 500 000 lira ohnasma rağmen memnuniyetle karşılanacağı 
ümit ve mütalâasmdayım. 

Hazine muameleleri masraflanndaki artış: 

Bu fasla ait tahsisat; banka tarafından Hazineye açılacak kısa vadeli avansın faiz ve Muamele 
Vergisi ile bütçe kanunlarının 5 nci maddesiyle verilen salâhiyete müsteniden banka ve ortakların 
Hazineye yatıracakları paralar karşılığında verilecek plasman bonolarının faizini teşkil etmekte
dir. Merkez Bankası tarafından açılacak avansın limiti, Bank Kanununa göre masraf bütçeleri ye-
kûnununun % 15 olduğundan ve bu miktarm tamamı hükümet tarafından kullanılacağından, faiz ve 
Muamele Vergisinde bir artış olacağı tabiîdir. Bu sebeple bu fasla ait 1957 tahsisatı, 1956 ya naza
ran 1 59H 260 lira bir fazlalık göstermektedir. 

4. Geçen yıl ve eski yıllar borçları : 

Bu borçların hakiki miktarını tahmine, 1956 yılı henüz bitmemiş olduğundan imkân yoktur. Bu 
sebeple 1957 teklifinde, 1955 yılı fiilî sarfiyatı göz öününde tutularak bu fasıl için, 1956 ya na
zaran 100 000 lira fazlasiyle 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

5. Yardım tahsisatı : 

Maliye Vekâleti (A/l) cari masrafları içinde yer alan yardım tahsisatı; yukarıda işaret olundu- » 
ğu üzere muhtelif mülhak ve hususi bütçeli idarelerin kendi varidatları ile karşılanamıyan cari mas
raflarına Hazinece yapılan yardımlarla yine bu idarelere devletçe tahsil edilen bâzı nevi varidat
tan kanunen tefrik ve tahsis edilmesi icabeden mebaliği ve bâzı dernek ve teşekküllere yapılan yar
dımlar* ihtiva etmektedir. 

Yukarda zikrolunan hususlara hasrolunan bu tahsisat, 1957 bütçesinde 145 445 298 lira olarak 
yer almakta ve 1956 bütçesine nazaran 16 750 065 lira bir fazlalık göstermektedir. 

145 445 298 lira olarak teklif olunan yardım tahsisatının 3 166 000 lirası derneklere yapılan 
yardımı teşkil etmekte ve geçen sene bu gibi derneklere yapılan yardımdan ceman 97 000 lira bir 
fazlası bulunmaktadır. 

1957 teklifinde geçen ve geçmiş seneler bütçelerinde yer almıyan; İhtiyarları dinlendirme evi in
şaatına, Sivil Genel Emekliler Derneğine, Türk belediyecilik Derneğine yapılan yardımlar görül
mektedir. 

* 
Mülhak bütçeli idarelerin cari masraflarına yapılan Hazine yardımları, bu idarelere ait bütçe

lerin evvelce Bütçe Komisyonundan geçmiş olması dolayısiyle bu hususta kaydedilecek bir mütalâa 
yoktur. Bunun haricinde mülhak ve hususi idareli bütçelere, kanunun tâyin ettiği nispetler dâhi
linde ödenen meblâğlar; tahsil edileceği tahmin olunan varidata bağlı bulunduğundan, bu hususta 
da serd olunacak bir mütalâa bulunmamaktadır. 

Ancak, akar yakıt istihsal Vergisinden özel idare ve belediyelere kanunun tâyin ettiği nispetler 
dâhilinde ödenecek hisselerden bir indirme yapıldığı, buna mukabil özel idarelere yardım namı al
tında bütçede yeni bir fasıl açılarak bu fasla 15 milyon lira tahsisat konulduğu {^rtÜmüftür, 
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Bunun sebebi şudur : Kanun, mezkûr idarelere ödenecek hisselere ait nispetleri tahsilat miktar

lara üzerinden tesbit etmiştir. Halbuki bu idarelere ödenen miktarlar, bütçelerdeki tahminî ra
kamlar üzerinden hesaplanmıştır. (Maliye Bütçesi, Fasıl 611 - 612). 

Tahsilat miktarları, tahmin edilen miktarlara ulaşamaması sebebiyle fazla ödenmiş bulunan 
kısmın, 1957 bütçesiyle bu idarelere tefrik olunan hisselerden, yine kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden, tenzili icabetmiştir. İzah olunan bu mahsup muamelesinin özel idare bütçelerini esaslı bir 
surette sarsacağı, hizmetleri aksatacağı göz önünde tutularak 1957 bütçesinde açılan yeni bir fasla 
15 milyon lira tahsisat konulmuştur. 

Trafik resim, hare ve cezalarında ise vaziyet yukardakinin aksine cereyan etmiş, yani tah
min olunan varidat miktarından fazla tahsilat vuku bulduğundan, bu fazla tahsilata ait miktar
dan tefrik olunan hisselerin yine kanun hükmü icabı olarak bu idarelere ödenmesi icabetmiştir. 
650 ve 651 nci fasıllardaki fazlalık da bundan ileri gelmektedir. 

V - Maliye Vekâleti Yatırım Bütçesi (A/2 Cetveli): 

Umumi tasnif: 

Maliye Vekâleti bütçesinin (A/2) cetveline nazaran tahsisat, diğer vekâletler bütçelerinde 
olduğu gibi, esas itibariyle küçük yapı ve onarmalara, yapı işlerine ve tesislere, satmalmalara, 
sermaye tahsislerine, bundan başka da bir kısım mülhak bütçeli idarelerin yatırım masrafları için 
bu idarelere yapılan yardımlara taallûls etmektedir. 

(A/2) cetveline mevzu tahsisatın, bu tasnif dâhilinde inkısamı ve 1956 yılı. bütçesiyle verilen 
tahsisatla mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : . • * 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Masraf nevileri 

Onarmalar 
Yapı işleri ve saire 
Satınalmalar 
Sermaye tesisleri 
Mülhak bütçeli idarelerin yatı
rım masraflarına yardım 

Yekûn 

1956 yılı bütçe
siyle verilen • 

5 037 500 
2 200 000 
5 794 936 

39 653 918 

564 820 322 

617 506 676 

1957 yılı 
bütçesiyle 

teklif olunan 

5 037 500 
15 500 000 
4 053 COO 

76 123 700 

761 728 252 

862 442 452 

Yukardaki cetvelde görüldüğü üzere sermaye tesisi ve yatırım masraflarında 1956 ya nispetle 
mühim farklar görülmektedir. Bu artışların sebepleri aşağıda sırası ile izah olunmuştur : 

(A/2) Yatırım Bütçesinin tetkik ve tahlili . 

1. Onarmalar; . . 

1956 tahsisatı 1957 teklifi Fazlası, noksanı 

5 037 500 5 037 500 — 

Ormanlar için 1957 bütçesiyle teklif edilen tahsisatta, 1956 ya nazaran değişiklik yoktur. Bu 
tahsisatın 5 milyon liralık kısmı, Hükümet konakları ile bütçelerinde tamirat faslı bulunmıyan diğer 
vekâletlere ait binaların tamirine tahsis olunmuştur. Bu tahsisat, Nafıa Vekâletince incelenip 
tamirine lüzum gösterilen binalara sarf oluna e; tır. 
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Mütebaki 37 500 lira da, Darphane Damga Matbaasının revizyonu, yedek parça ve aksamının 

tamirine aittir. 

2. Yapı işleri ve esaslı onarmalar: 

1956 tahsisatı 1957 teklifi Fazlası 

2 200 000 15 500 000 13 200 000 
Yapı işleri ve esasb onarmalar için Hükümetçe talebödilen tahsisat, & 500 000 lirası Nafıa Vekâ

leti, 15 500 000 lirası Maliye Vekâleti bütçesinden olmak üzere ceman 19 000 000 İkadır. 

3 500 000 liralık tahsisat 1956 yılında inşasına başlanan hükümet konaklarının sâri taahhüt 
bedellerine aittir. 

Maliye Vekâleti bütçesindeki tahsisatın 10 000 000 lirası 1956 yılında inşasına başlanılan ve 
1956 yılında devam eden 31 aded Hükümet fionağı ve diğer bâzı binaların inşaatının ikmaline, taal
lûk etmektedir. 

Bakiye 5 500 000 lira tahsisat, pragrama alınmış Hükümet konaklariyle yeniden yapılmasına 
katî zarurtt görülen bâzı binalar için düşünülmüştür. 

% 
3. Satmalına tahsisatları: • ; 

•Bu tahsisatlar esas itibariyle üç kısma ayrılabilir. Bilinci kısmı Maliye Vekâletince satmalınıp 
Hazine namına tescil olunan gayrimenkullere, ikinci kısmı 3827 sayılı Kanun gereğince Maliye 
Vekâletince satmalınıp diğer yekâlttlere tahsis olunan taşıtlara, üçüncü kısmı ise malî idare faa
liyet ve hizmetlerine tahsis olunacak alet ve malzeme mubayaasına taallûk etmektedir. 

Bu tasnife göre 1956 ve 1957 tahsisatları aşağıda karşılaştırılmıştır: 

1. Satınalmacak 
1956 tahsisatı 1957 teklifi Noksanı 

3 325 185 3 023 000 302 185 

1 334 751 1 334 751 

1 135 000 1 03.0 000 105 000 

Yekûn 5 794 936 4 053 000 1 741 936 

Satınalacak gayrimenkullere taallûk eden ve geçen sene tahsisatına göre 302 185 lira noksaniyle 
3 023 000 lira olarak teklif olunan -tahsisatın 1 500 000 lirası, âmme alacaklarının tahsili hakkında
ki 6183 sayılı Kanun gereğince yapılacak tefevvüzlerle inşası bir programa bağlı ve Vekâletçe uygun 
görülen Hükümet konaklarına ait arsaların satmalmmasına taallûk etmektedir. İnşa edilecek Hükü
met konaklarına ait programın seyrinde bir değişildiğe zaruret duyulsa dahi, bunlara ait arsaların 
şimdiden Hazine mülkiyetine geçmesi, fiyatlarda olabilecek artış bir tarafa, Hükümet konaklarının 
vilâyet ve kazaların en münasip yerleri bulunarak inşasını sağlama bakımından lüzumlu görülmek
tedir. 

gayrimenkuller 
2. 3827 sayılı Ka

nuna göre satm-
ahnacak taşıtlar 

3. Malî idar faaliyet 
ve hizmetleri için 
satınalmacak ma-
kina 



Tahsisatın 500 000 lirası, Hariciye Vekâletince hariçte satmalınaeak sefarethane ve konsolosluk 
bina ve arsalarına aittir. Geri kalan 1 023 000 lira tahsisat da 3867 sayılı Kanuna göre istimlâk 
olunan kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bonolardan 1957 yılında vâdeleri geleceklerin itfa 
karşılığı olarak teklif olunmuştur. t » 

Yukarda yaptığımız tasnife göre 3 ncü kısmı teşkil eden ve malî idare hizmetleri için satmalı
naeak alât ve malzeme karşılığı olan tahsisat, geçen seneye nazaran 105 000 lira noksaniyle 
1 030 000 liradır. Bu tahsisatın 1 milyon lirası Darphane ve Damga Matbaatı için satmalınaeak 
modern makinaların mubayaası için istenilmektedir. 

4, Sermaye tahmleri 

1956 yılı tahsisatı 1957 yılı teklifi Fazlası 

39 653 918 76 123 700 36 469 782 

Yatırım bütçesinin sermaye tahsislerine ait kalemleri, ilgili teşekküllerin kanunlarına müstenittir. 
Bu kanunlara göre mevcut 4 şekil şöyledir: 

-1 . Her sene ödenecek miktarın âzamisi tesbit edilmiş olup, bu hadde göre ödenecek miktarın tâyi
ninde Hazine serbest bırakılmıştır. 

2. Her sene ödenecek miktarın asgari haddi kanunla tesbit olunmuştur. 

3. Her sene ödeneeek miktar kanunla tâyin ve tesbit olunmuştur. 

4. Sermayesine mahsuben yapılacak tediyelerde Hazine, muhtar ve zaman bakımından serbest 
bırakılmıştır. 

Bu tasnife göre, sermaye tahsisleri için yatırım bütçesine mevzu tahsisatın, 1956 bütçesiyle muka
yesesi aşağıdaki cetvelde yapılmıştır: 

Teşekkülün adı 

1. Türk Havayolları Anonim Or
taklığına 

2. a) Sermayesine mahsuben Em
lâk Bankasına 

b) Turizm Kredi fonuna 
c) Orman Umum Müdürlüğüne 

3. a) Sermaye olarak Ziraat Ban
kasına 

b) İhtiyat sermaye olarak Zira
at Bankasına 

4. a) Sermayesine mahsuben Zirai 
Donatıma 

b) Malzeme Ofisine 
e) Makina ve Kimya Endüs

trisine 
ç) Para Fonu Müessesesi İmar 

ve Kalkınma Bankasına 

1956 yılında 
verilen 

6 000 000 

5 000 000 

— 

15 661 718 

1 000 000 

1 000 000 
250 000 

8 000 000 

2 742 200 

1957 yılında 
verilmesi 

teklif olunan 

6 000 000 

25 000 000 

2 000 000 

18 131 500 

1 000 000 

1 000 000 
250 000 

2 000 000 

2 742 200 

Yekûn 99 653 918 76 123 700 
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Yukardaki tahsisata ait kısaca izahlar aşağıya naklolunmuştur : 

1. Havayolları Anonim Ortaklığına ait 6623 sayılı Kanunda, ortaklığa sermaye olarak her sene 
tahsis edilecek âzami miktar 10 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Maliye Vekâleti, bütçe duru
mu dolayısiyle 1957 bütçesinde, geqen sene olduğu gibi 6 milyon lira tahsis etmiştir. 

2. Bu grupa (Emlâk Bankası), (Turizm Endüstrisi) ve (Orman Umum Müdürlüğü) girmekte
dir. Şöyle ki : 

a) 4947 sayılı Kanun sermayesine mahsuben Emlâk Bankasına her sene Hazinece en az 5 mil
yon lira tahsis olunacağını âmirdir. Kanunun 6143 sayılı Kanunla tadil edilen 7 nci maddesinin (c) 
fıkrasiyle bu miktar 15 milyon liraya, çıkarılmıştır. 1956 bütçe durumu müsait olmaması dolayısiyle 
bu hüküm, Bütçe Kanununa konulan bir madde ile 1956 malî yılında tatbik olunmamıştır. 

1957 teklifinde, kanunun âmir bulunduğu 15 milyon lira ile geçen sene eksik konulan 10 milyon 
lira ki, ceman 25 milyon lira konulmuştur. 

b) Turizm Endüstrisinin kredi ihtiyacını karşılamak üzere İller Bankasında tesis olunan 50 
milyon liralık fon için kanun, Hazinece her sene 2 milyon liradan aşağı olmamak * üzere bütçeye 
tahsisat konulmasını âmirdir. Fonda halen kâfi miktarda bir meblâğ bulunması dolayısiyle bu fon 
için 1957 bütçesine tahsisat konulmamış, kanun hükmünün 1957 malî yılı için tatbik olunmaması 
hususunda Bütçe Kanununa bir madde ilâve olunmuştur. 

e) Yeni Orman Kanununun 35 nci maddesi, köy veya köy birlikleri tarafından kurulacak tuğ
la, kiremit ocaklarının müteşebbislerine Orman Umum Müdürlüğü tarafından ayrılacak fondan ik-
raz suretiyle yardımda bulunulacağı ve fonun karşılığının her yıl iki milyon liradan aşağı olmamak 
üzere Orman Umum Müdürlüğü bütçesine konulacağını âmirdir. 

* 
Bu hüküm muvacehesinde mezkûr fon tesis .edilmek üzere Orman Umum Müdürlüğüne 2 milyon 

lira tahsis edilmiştir. 
3. Bu grupta Ziraat Bankası bulunmaktadır. 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununun 5 nci mad

desine tevfikan sermayesine mahsuben her sene Hazinece yapılagelmekte olan tediyata ait nispet, 
1 . III . 1956 tarihinde muteber olmak üzere meriyete giren 6617 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin c fıkrası hükmiyle % 1/2 den % 1 e çıkarılmıştır. Ziraat Bankasına bu nispet dâhilinde ödenme
si iktiza eden miktar 39,6 milyon gibi mühim bir meblâğa baliğ olduğundan ve bütçe imkânları da 
buna müsait bulunmadığından, bütçeye ancak 18 131 500 lira konulabilmiş ve mezkûr hükmün ge
çen sene olduğu gibi, 1957 malî yılı için de tltbik edilmemesi, Bütçe Kanununun 20 nci maddesiyle 
Yüksek Meclisin tasvibine arz olunmuştur.-

4. Sermayesine mahsuben yapılacak tediyelerde âzami veya asgari bir had tâyin edilmemiş, öde
necek miktar ihtiyaç veya imkân bakımından Maliye Vekâletinin takdirine bırakılmış teşekküller, 
4 ncü grupu teşkil etmektedir. 

a) Bu teşekküllerden sermayesi 50 milyon lira olan Türkiye Zirai Donatım Kurumuna bugüne 
kadar 33 133 778 lira ödenmiş bulunduğundan 1957 bütçesiyle geçen sene olduğu gibi 1 milyon li
ra tahsis olunmuştur. 

b) 6400 sayılı Kanunla 1954 yılında tesis edilen Devlet Malzeme Ofisinin, 100 milyon lira olma
sı iktiza eden sermayesi halen 23 034 460 liraya baliğ olmuş bulunması ve sermayesi bugünkü faali
yeti tedvire kâfi olması dolayısiyle bu idareye de geçen sene olduğu gibi 250 000 lira tahsis edil
miştir. 

c) Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna, meevcut ehemmiyetli ihtiyacı göz önünde tutularak, 
geçen seneye nispetle 12 milyon lira fazlasiyle 20 milyon lira tahsis edilmiştir. 

ç) 5016 sayılı Kanun, Milletlerarası Para Fonuna ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Banka
sına yapılması gereken ödemelerin, gelecek yıllar bütçelerine konulacak tahsisatlardan mahsubedi-
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leeeğini âmir bulunmaktadır. Bu hükme istinaden bu yabancı teşekküllere Hazinece yapılmış olan 
ödemelerin bütçelere tahsisat konulmak suretiyle mahsubu icra edilmektedir. 

1957 yılı bütçesiyle teklif olunan 2 742 000 liralık tahsisatla evvelce verilen avansın mahsubu ic
ra edilecektir. 

5. Mülhak bütçeli idarelerin yatırım masraflarına yapılacak yardımlar : 

Mülhak bütçeli idareler 1956 yılı 1956 yüı Eksiği Fazlası 

Teknik Üniversiteye 
İstanbul Üniversitesine 
Ankara Üniversitesine 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğüne 
Vakıflar U. Md. lüğüne 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi U. 
Md. lüğüne 
Karayolları U. Md. ne «5539. S. K. 
19. cu maddesine istinaden» 
Karayolları U. Md. ne «5539 S. K. 
19. madde» 
Devlet Su İşleri U. Md. ne 
Et ve Balık Kurumuna 

6 143 000 
8 049 001 
3 442 502 

350 000 
300 000 

859 000 

101 215 240 

230 630 624 
210 850 955 
3 000 000 

5 858 000 
4 520 000 
2 954 001 

200 000 
300 000 

3 088 250 

29 600 896 

386 899 104 
325 308 001 
3 000 000 

285 000 
285 000 

3 529 001 

468 501 
150 000 

• — 

71 614 344 

a» 

2 229 250 

— 

156 268 480 
114 457 046 

— 

Yekûn 564 820*822 761728 252 76 046 846 272 954 776 

Yukarda rakam olarak gösterilen mülhak bütçelerin yatırımları, alâkalı mülhak bütçelerin encü
mence müzakeresinde ayrıca tetkik ve bir karara bağlanmış olduğundan, bunlar, hakkında ayrıca 
bir izahata lüzum görülmemiştir. 

I - Geçen seneki temennilerden alman neticeler 

Temenniler -y Alınan neticeler 

1 — Eski Fransız modeline göre yapılan 1. — 1936 yılında tedvin edilmiş bulunan 
5 . VI . 1936 tarihli Maliye Teşkilât Kanunumu- Maliye Teşkilâtı Kanununun şimdiye kadar 
zun muasır bir hale ifrağı için çalışmalar yapıl- geçen yirmi sene zarfında muhtelif tadiller gör-
ması. müş olmasına rağmen, gerek vekâletin bu

günkü iş hacmina, gerekse muhtelif kanunlar
la bilâhara vekâlete tahmil edilen vazifelerin 
icaplarına tam mânasiyle cevap verecek durum
da olmadığı muhakkaktır. Bu sebeple iki sene 
evvel bu mevzu vekâletçe ele alınarak günün 
icaplarına uygun yeni bir Maliye Teşkilât Ka
nunu lâyihası (hazırlanması üzerindeki çalışma
lara devam olunmaktadır. 

Bu meyanda bâzı hususların anket mevzuu 
yapılarak alâkalıların mütalâasının alınması 
derpiş edilmiştir. 
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2 — Eski Fransız modeline göre yapılan 

14 . V I . 1927 tarihli Muhasebei Umumiye Ka
nununun muasır bir hale ifrağı için tetkikler ic
rası. 

3 — Maliye teşkilâtı idari taksimata göre 
ayarlanmıştır. Bu taksimatın, bugünkü ve ya
rınki malî ihtiyaçlara ne dereceye kadar cevap 
verdiği ve vereceği tetkik olunarak Maliyeye 
en uygun bir malî taksimatın düşünülmesi 
malî şe'niyete daha uygun olur. 

4 — Hazinenin işleri büyümüştür. (Dış kre
diler) ve (Millî paranın istikrarı) Hazinenin 
başlıca işlerinden olmak icabeder. Bugünkü 
Maliye Teşkilât Kanununda şu kayıtlar vardır 
ve bunlar, eminiz ki gelecek Maliye Teşkilât 
Kanununda da aynen bulunacaktır : 

(Hazine Umum Müdürlüğünün vazifeleri, 
iç ve dış malî hareketleri kovuşturma... Millî 
paranın tedavül ve istikrarının ve tediye mu
vazenenin ve kredi işlerinin sağlanması yolun
da tedbirler teklif ettmek... Döviz işlemleri ve 
kayıtlan yürütmek... Devletin para siyasetinin 
ve para hareketlerini ilgilendiren işleri hazırla
mak, sonuçlandırmak ve denetlemek...). 

Görülüyor ki, bilhassa (Milletlerarası îş 
Birliği Teşkilâtı) ile olan kredi ve hibe hare
ketleri bugün olduğu gibi başka bir vekâletin 
değil, Maliye Vekâletinin esaslı vazifeleri ara
sındadır. Keza (Para kıymeti) ile yine Maliye 
Vekâleti vazifeli olarak ilgilidir. Bu sebeple 
bugün Devlet teşkilâtında sabit bir merci bu
lunmamaktadır. 

Bu hususların tetkiki ile Hazinenin vazife
siyle mütenasip mütekâmil hale ifrağında hem 
Maliye ve hem de memleket için faydalar ola
caktır. 

5 — Zamanı hazırda, Devlet bütçeleri millî 
bütçelerden istihracedilmektedir. Memleketi
mizde de bu hususta tetkikler ve hazırlıkların 
yapılmaya başlanmasından faydalar görmekte
yiz. 

2 — Üç kişilik bir heyet marifetiyle - avant-
projet, bilâhara teşkil edilen bir komisyon ta
rafından revizyona tâbi tutulduktan sonra alâ
kalıların mütalâasına müracaat edilmiştir. 

Bundan sonra umumi murakabe heyetin
den bir mümessilin de iştiraki suretiyle teşkil 
edilen ikinci komisyon alâkalılardan gelen ce
vapları da nazara almak suretiyle projeyi yeni
den tadile tâbi tutmuş bulunmaktadır. 

Ehemmiyet ve şümulü aşikâr bulunan lâ
yiha son bir defa daha tetekika tâbi tutulduk
tan sonra nihai şeklini almış olacaktır. 

3 — Yeni Teşkilât kanunu lâyihasında der
piş edilmesi düşünülmektedir. 

Bu temenni bu sene de tekrar olunur. 

Bu temenni bu sene de tekrar olunur. 

I 
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6 — Maliyenin taşra teşkilâtında yapılacak 

bir ıslâhat üzerinde tetkikler yapılmalıdır. Bu 
arada bâzı vilâyetlerdeki muhasebeci ve malmü-
dürlerine müstemirren lüzum olup olmadığı araş
tırılabilir. Belirli merkezî noktalarda temerküz
ler, ve icabında kazadan kazaya gitmek imkân
ları düşünülebilir. Bu arada meselâ bir vilâyeti
mizde bâzı malmüdürlerinin bugün fiilen yap
tıkları muamelelerin bâzılarının Emekli Sandı
ğına verilmesi suretiyle bu teşkilâtlarda bâzı 
tadiller, ihattâ bâzı tasarruflar düşünülebilir. 
Bu cihetlerin etraflıca tetkikini bilhassa kayda 
şayan görmekteyiz. 

7 — öteden beri bâzı acı tesirlerini gördü
ğümüz (Nef'i Hazine) mefhumu ve tatbikatı 
üzerinde sarih bir görüşe malik bulunmamız 
iktiza ediyor. 

Bu fikrin ilmî mahiyeti nedir? Maliye Ve
kâleti bu ehemmiyetli konuyu ele almalı, basit 
ve- veciz surette tarif ederek kendi teşkilâtına 
ve efkârı âmmeye mal ettirebilir. Bu hususta 
maliyece yapılacak tetkiklerin de memlekette 
faydalar vereceği muhakkak telâkki olunur. 

8 — Mesuliyet hissi bilhassa maliye memur
larımızda geniş ölçüde yaşar bir haldedir. 

Bu durum şüphesiz şükrana lâyıktır. Ancak 
bâzı ahvalde bu hissin lüzumsuz hudutlara ka
dar götürüldüğü, böylece de, seri surette hal
ledilmesi lâzımgelen bâzı işlerde tereddütler 
meydâna geldiği ve işlerin gecikme tehlikesine 
girdiği anlaşılmaktadır. Bu hale bir nihayet 
vermek ve taşranın merkezden ve merkez teş
kilâtının da merkezin en yüksek mercilerinden 
lüzumsuz soruşturmalarda bulunmalarının müm
kün olduğu kadar önüne geçilmesi için yeni bir 
zihniyetin estirilmesinde geniş faydalar mütalâa 
etmekteyiz. 

9 — Giriştiğimiz büyük yatırım devrinde, 
eldeki mahdut Maliye kaynaklarımızdan âzami 
derecede istifade ederek hareket etmek, yatı
rımlara imkânlar bulmak icabediyor. Bu arada 
diğer tedbirler yanında Devletin hizmetlerini 
rasyonel usullere raptederek bunların verimle
rini âzamiye çıkarmak ve maliyetlerini asgari
ye indirmek ve bu suretle de tasarruf edileni 
yatıranlara dökmek imkânları araştırılmak ica-
beder. Bu maksatla geniş ölçüde bir (Devlet 
memurları rasyonel hizmet reformu) için çalış
malara başl|mak muvafık olur. 

6 — Hazırlanmakta olan yeni Teşkilât Ka
nunu ile ilgilidir. 

.7 — Nef'i Hazine hakkında maliyenin telâk
kisi şudur : 

Maliye ile halk arasında bir fark yoktur. 
Kanun ne emrediyorsa bunu yapmalı, fazla gay
retkeşlik gösterilmemelidir. Bu cihet maliye 
müfettişleri vasıtasiyle memurlara re halka tel
kin edilmek istenmektedir. 

8 — Maliye memurlarının, 'kanunların ken
dilerine verdiği salâhiyetler dairesinde müsta-
killen iş görmeleri ve mümkün olduğu kadar 
mafevk mercilerden mütalâa sormamaları fikri
ne iştirak edilmektedir. Bu cihet Muhasebei 
Umumiye Kanunu lâyihalarında ehemmiyetle 
nazara alınacaktır. 

9 — Devlet memurlarını rasyonel çalışma
ya sevk ve bu suretle tasarruflar yapmakta 
fayda mülâhaza olunur. 

Bu hususta eski zamanlardan beri çalışma
lar vardır. Hattâ İsviçre'den de bir zat getiril
mişti. Mamafih başka memleketlerde de bu hu
susta yapılan tecrübeler daima muvaffakiyetle 
neticelenmemiştir. Bu mevzu (Personel Kamı. 
nu) na bırakılmalıdır. 

1 

ifc 



10 — Umumiyetle denilebilir ki, Maliyenin 
yüksek kademelerindeki memurlarına daha aşa
ğı seviyedeki işler verilmemelidir. Bir müfet
tişin meselâ kaza muamelâtını tetkik etmesi, o 
müfettişin yetişme masraflariyle tevenı olabi
lir mi, olamaz mı, gibi hususlar, yapılan masraf 
ile elde edilen verimin teadülü bakımından tet-
kika muhtaç görülür. 

11 — Görülen işlerin cesameti ve mesuliye
ti ile ajınan maaşlar arasında esaslı münasebet 
olması lâzımgeleceği ve bugünkü işletmecilik 
görüşlerine uygundur. Bu münasebetle meselâ 
zengin bir kazanın varidatı 15 milyon olduğu 
devirde 400 liralık bir maaş alması tensibedile-
rek bugüne kadar öylece devam ettirilmiş olan 
bir Vergi Dairesi Müdürünün maaşının aynı 
zengin kazada varidatın 80 milyon liraya çık
tığı bugünde dahi aynı maaşı almakta devam 
etmesi gibi haller üzerinde durulmak hem işlet
mecilik ve hem de maadelet icabı telâkki olu
nur. 

12 — Merkezin Maliye teşkilâtında takdi
re lâyık büyük gayretlerle kurulmuş olan He
sap Makina Dairesinin faydaları daha şimdi
den görülmeye başlamıştır. Baporun metnin
de tafsilât verildiği üzere, bu yeniliklerin de
vamı ve tevsii hem insan tasarrufu ve hem de 
çok daha emin bir surette hesap neticelerini 
almak bakımlarından şiddetle tavsiyeye şayan 
görülür. Bilhassa süratten kazanma, yıl sonu 
hesaplarını en kısa zamanlarda toplayıp kıy
metlendirmek ve tahsisen hesabı katileri bugün-

" kü gecikmelerden kurtarmak için gidilecek 
başka çare olmadığı, diğer memleketlerdeki 
tecrübelerden alınan intibaa göre katî olarak 
ifade ve tavsiye olunabilir. 

13 — Maliye ıslahatçısı ecnebi mütehas
sıslardan istifade etmek de faydalı olacaktır. 
Ancak, bunların raporlarını kıymetlendirmek 
de icabetmektedir. 1930 dan 1954 e kadar Mâ
liyeyi ıslah projesi veya raporu verdirmek üze
re türlü milletlerden 11 aded mütehassıs celb-
etmişizdir. Bunların arasında Alman, Fransız, 
Amerikalı olarak ehemmiyetli simalar da gö
rülüyor. Fakat bu tetkiklerin esaslı surette 
kıymetlendirildiği kanaati hâsıl olamamakta
dır. Umumiyetle ecnebi mütehassıs meselesi bir 
elden ele alınmak ve birçok şubeler için dü
şünülmek mümkündür. Maliye için mütalâamız 
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10 — Bu cihet Personel Kanununda nazarı 

dikkate alınmıştır. 

11 — Memurların ifa ettikleri vazifelerin 
büyüklüğü nispetinde maaş alması İktiza eder. 
Meselâ 20 milyon varidat alan bir ilde 400 lira 
maaşlı bir Vergi Dairesi Müdürü varidat 80 
milyon liraya çıktığı halde yine 400 lira alması 
doğru olmaz. Personel Kanunu bunları hallede
cektir. 

Mütaaddit çalışmalar olmuştur. Anketler 
yapılmıştır. Neticede bir proje meydana çıkmış
tır, bu proje bugün Bütçe Bncümenindedir. 

12 — Bu sahada acemilik devrinden usta
lık devrine intikal edilmekte olduğu ifade 
olunmaktadır. 

>* 

13 — Yabancı uzmanlardan istifade edil
mesi tavsiye edilmektedir. Fakat bu uzman
lardan maalesef lâyıkiyle faydalanüamryor. 
Bununla İeraber ûrşat düştükçe bunlardan is
tifade edilmektedir. 
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odur ki, şu aşağıdaki şartlar, bir mütehassıs
tan âzami istifade için asgari şartlardır : 

1 — En iyi mütehassısları getirmek, 
2 — Mütehassısa hududu son derece katî 

çizilmiş vazife verme, 
3 — Dediklerinin bir bilançosunu çıkarıp 

derhal tatbikata geçmek. Birkaç aylık kısa bir 
müddete maksur kalan bir müddet zarfında 
ecnebilerin temasları meselesinin de en iyi su
rette tertiplenmesi ve kolaylaştırılmışının ne
ticeye % 50 tesir edeceği de bu münasebetle ber-
veçhi peşin bu hususlara itina edildiği surette' 
yabancı uzmanlardan faydalar sağlanabileceği 
arz olunur. 

14 — Dış memleketlerde maliyenin müşavir
leri olmalıdır, mütalâasrndayız. Bugünkü kadro
da beş maliye müşaviri vardır. Bunlardan bir 
adedi halen Washington'da bulunmaktadır. Fa
kat üç adedi ingiltere, İtalya ve Orta - Avrupa 
devletleri (Almanya, Avusturya ve isviçre) 
nezdinde bulunmak üzere düşünüldükleri halde, 
bunların (tâyinleri henüz yapılmamıştır. Yapıl
ması icabedeceği kanatinde bulunuyoruz. Diğer 
bir adedi de (L) cetvelinde mevkuf tutuluyor. 
Bunun da (L) cetvelinden alınıp malî cepheden 
bir ehemmiyet atfeden Belçika ve Holânda'ya 
tahsis edilmesinde isabet olacaktır. 

15 — Millî emlâkin tapu kıymetlerini ve mil
lî emlâk için yapılan masraflarla onlardan gelen 
iratların umumi bir hesap blânçosunun her sene 
Meclise' arzı icabedeceği kanaatinde bulunuyo
ruz. Büyük Millet Meclisinin, Devlet malı veya 
Devlet mameleki olan ve hugün tutarı katî ve 
nihai olarak malûm olmıylfn ve öğrendiğimize 
göre yetmiş bin dosyası bulunan bu (Devlet 
serveti) nin mahiyetini Tbilmesinde, takip ve kon
trol etmesinde fayda mülâhaza olunur. Nasıl 
bütçe adı altında toplanan varidat ve masarifat 
hareketleri ve bunlarla ilgili çeşitli meseleler 
Bütçe Kanunu ve bütçe hesabı tasarısı ile Yük
sek Meclisin ıttılaına arz olunmakta ve tasvip 
aramakta ise, millî emlâk adı altında toplanan 
ve geniş bir Devlet varlığı kaynağı teşkil eden 
sayısız bina, arazi, menkul ve diğer kıymetler 
de, aynı surette senelik varidatları masraf
ları ve borçları ile tüm halinde Meclisin ıttıla
ına arz olunmak ve tasvip aranmak icabeder, 
kanaatindeyiz. Ancak bu yeni usule intikal et
meden evvel yapılacak ehemmiyetli bir iş vardır. 
O da şudur ; Ehemmiyetli mikyasta tasfiye, Bu 

14 — Dış memleketlerde Mâliye Vekâletinin 
müşavirleri olmalıdır, temennisine karşı Maliye 
Vekâleti bu temenniye iştirak ettiğini ifade et
mektedir. 

15 — Millî emlâkin her sene bütçeye ilâve 
olarak bir eser halinde hesabının Meclise arzı 
keyfiyeti temenni olunmuştur. Bu işin ancak 
bir (defteri kebir) tesisi ile mümkün olacağı 
ifade olunmuştur. Bu işe 'başlanılmış ise de he
nüz görünür bir netice alınmadığı da ilâve 
edilmektedir. 



tasnfiyenin esasları iktisadi, idari, ve siyasi ba
kımlardan bir kere tesbit edildikten sonra saf 
olarak kalan kısmı (Millî Emlâk) olarak muha
faza olunur. Ve bunlar hakkında yukarda arz 
olunan teşriî muameleye başlanır. 

Gerçi bugünkü Maliye Vekâletinin Kuruluş 
Kanunundaki mevzuatta ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bütçe ve malî hükümlerinde millî 
emlâkin bu şekilde bir muameleye tâbi olması 
hakkında bir kayıt yoktur. Ancak, mevzuu yük
sek mercide ilmî haysiyeti inkâr kabul etmez . 
bir hakikat olarak ifade olunabilir. 

II - 1957 temennileri 

1. Geçen sene temennilerinden tahakkuk etmiyenler bu sene de tekrar olunur. 

2. Bütçenin takdim şekli tetkik edilmelidir. 

Bütçelerin takdim şekli meselesi son zamanlarda hususi bir ehemmiyet almıştır. Her memle
kette eski bütçe tertibi yerine malî durumu daha kanaat verici surette göstermek için gayretler 
sarf olunmaktadır. Bu gayretler bütçenin (idare) ve (sermaye) masraflarını birbirinden tamamiyle 
ayırarak, fakat yine bütçe vahdetini muhafaza ederek Millet Meclisine ve umumi efkâra arz et • 
mek noktalarında toplanmaktadır. 

îlâve edelim ki, son harbden sonra çıkan bu cereyan henüz katî şeklini almamıştır. Her büte<; 
ilânında bütçeyi takdim şeklinin metodu yeni münakaşaları mucibolmaktadır. Bu münasebetle 
1947 İngiliz bütçesinin takdimi sırasında geçeı ehemmiyetli bir hâdiseden bahsetmek mümkün
dür. İngiltere'de, maliyenin yalnız (idare) vasıtası değil, aynı zamanda Devletin gittikçe artan 
{sermaye) hareketlerinin de nâzımı ve takipçisi mevkiine sarahatle geldiği harb sonu yıllarında, 
bütçeyi ikiye bölerek, Devletin (sermaye) hareketlerini muhasebe usullerine göre tertiplemek ve 
bütçenin altına eklemek çığrı açılmıştı. Fakat tecrübe gösterdi ki, çizgiden aşağı hesaplar adı 
verilen - below the line - sermaye hesaplarından bir kısmı yukardaki idare kısmına girmiş ve idare 
kısmı 650 milyon İngiliz liralık bir fazlalık göstermişti. Takibeden sürekli münakaşalar sonunda 
hakiki fazlalığın 300 milyondan ibaret olduğu anlaşılmış, Maliye Nâzın sermaye mefhumuna daha 
esaslı yeni bir mâna vermek suretiyle bütçeyi yeni şekliyle bir daha Meclise getirmek mecburiyetin
de kalmıştı. 

Gerçekten sermaye nedir, sualine doğru cevap vermeden bütçeyi (idare) ve (sermaye) bütçeleri ola-. 
rak ikiye ayırmak zordur. Bu mesele ileri bir muhasebe bilgisine dayanan, siyasetten uzak bir gö
rüş ile halledilebilir. * 

Memleketimizde yeni bütçe takdimi 1950 den sonradır. O zamandan beri de, bütçelerimiz (icra 
masrafları) A/ l ve (yatırım masrafları) A/2 olarak iki kısımda mütalâa edilmektedir. Fakat bu 
yenilik, sermaye hareketinin bütçede ayrı gösterilmesi lüzumunun ilmî tazyikından ziyade yatırım 
paralarınin gittikçe artması sebebiyle doğmuştur. Nitekim, geçen seneki bütçede yatırım olmıyan 
bâzı kalemler yatırım bütçesinde görülmüştür. 

Bütçeye varidat ve masarifat hanelerinden ibaret girdi çıktı hesabı değil, iktisadi hayata direk
tif veren kuvvetli bir vasıta olarak bakmak bugün artık yerleşmiştir. Ancak, bunu temin etmek için 
bütçenin karakterini vuzuhla görmek lâzımdır. Bu da her şeyden evvel, konan masrafların serma
ye olarak üriyen kısmı ile ömrü kısa tahsisleri ayırdederek işe başlamakla olabilir. 
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Teklifimiz de budur. Fakat, itiraf olunur ki, bütçeyi (cari ve idari bütçe) ve (sermaye bütçesi) 

kısımlarına tartışma vesilesi vermiyeeek şekilde ayırmak için her iki bölümdeki varidat ve mas
rafların son görüşlere göre ilmî tasnifi yapıp memleket şartlarına uygun olarak tertiplemek ik
tiza eder ki, hayli zahmetli bir iştir. Varidat nedir? Masarif nedir? Mefhumları bile münakaşalı 
iken, idare ve sermaye masraflarını kesin olarak ayırmanın hususi müşkülâtı meydandadır, Fakat, 
mevzuu bir an evvel ele almakta ve tetkik etmekte de fayda mülâhaza olunur. 

Maliye Vekâletinin Tetkik Heyetinde (bütçe şekli) hakkında bugüne kadarki milletlerarası 
tecrübeler üzerine bir araştırma yapılmasını ve memleket için bir teklifte bulunulmasını temenniye 
şayan görmekteyim. 

3. Hazine Umum Müdürlüğü vazifelerinin tevsii lâzımdır ; 

Maliye Vekâleti son zamanda başkaca bir ehemmiyet alıyor. İktisadi faaliyetlerimizin bugün eriş
tiği yüksek seviye, bu faaliyetleri o seviyeye çıkaran Hükümetimize yeni icra, tanzim, idare ve kontrol 
vazifeleri vermektedir, 

Bu sebeple âmme teşebbüs masraflarının iç finansman karşılığını bulup tevzi etmek, bir dış fi 
uansman dâvası olan döviz tahsislerini gereği gibi yürütmek, millî banka ve kredi faaliyetlerini 
dünya ve memleket konjöktüıieri ile ayarlamak ve bilhassa ithalâta taallûk eden dış tediyeler ve 
alelıtlak borçlanma rejimlerini organik olarak sevk ve idare etmek işlerini Maliye Vekâletinde 
merkezlendirmek iktiza etmektedir. 

Aksine olarak da, bu işleri (Ticaret), (Gümrük), (İşletmeler), (Nafıa), (Ulaştırma) ve nihayet 
(Maliye) vekâletleri arasında gayrivazıh hudutlarla bölerek haddinden fazla dağıtırsak zarar 
ve ziyan melhuzdur. 

Yukarda sayılan faaliyetlerin mihverini (para) teşkil ediyor. ^Para.ile iktisadi seviyemizin 
emniyetle daha yüksek seviyelere çıkarılması arasında sıkı irtibat olduğu bir gerçektir. Para
nın durumu ile birinci derece alâkalı Maliye Vekâleti Hazine teşkilâtıdır. Bu teşkilâta kanunen 
verilen salâhiyetler arasında (Para siyasetini ve para hareketlerini ilgilendiren işleri) sevk ve mu
rakabe vazifesi vardır. 

Yirmi sene evvelki 1986 tarihli Maliye Teşkilât Kanununun tadili işi geeikecekse, bunun (Ha
zine) muamelâtına taallûk eden kısmının vazıh ve kati surette tadilini ve hattâ daha ileri gi
derek yeni kalkınma şartlarımıza daha uygun yeni hükümlerle tevsii ve tahkimini teklif ve te
menniye lâyık telâkki etmekteyim. 

4. Bütçe müddetinin tetkiki lüzumludur : 

Bütçelerimiz 1 Marttan başlıyarak gelecek 1 Marta kadar bütün bir yıl için tertibedilmekte-
dir. Ancak, girdiğimiz şu imar ve inkişaf devrinde Maliyemize sermaye hareketi - mafhumu da 
girmiştir. Hattâ bugünkü bütçemizde sermaye hareketi tekmil bütçenin üçte biri kadardır. 

Memleketimizde gelecek yıllara sâri büyük Devlet sarfiyatının ehemmiyeti artıyor. Bu uzun 
vadeli sermaye hareketlerini de önceden tahminde fayda olduğu muhakkaktır. Esasen millî ik
tisat ve maliye bakımlarından bir yılın o eski kutsiyeti kalmamıştır. Bugün artık on iki aylık bir 
yıl, lâyetegayyer bir malî ölçü olmak üstünlüğünü her sahada muhafaza edemiyor. Birçok 
hallerde Devlet maliyeleri daha geniş zaman ölçüleriyle hesaplarını yürütmektedirler. 

Memleketimizde yollar, su işleri, enerji tesisleri gibi büyük sarf mahallerinin istikbale sâri 
uzun vadeli hesapları yapılmıştır ve mevcuttur. Bizini tetkikini faydalı bulduğumuz husus şudur: 
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Uzun vadeli sarfiyatın ve ondan gelecek varidatın tahminlerini birkaç yıl, meselâ üç yıl için 

toplamak ve mûtat bütçelerin arkasına eklemek imkânlarının aranması. Tıpkı bütçelerin başına 
esbabı mucibelerin eklenmesi gibi. 

Bu hususta Maliye Vekâleti Tetkik Heyetinin araştırmalar yapıp 
temenni ve tavsiyeye şayan görmekteyim 

tavsiyelerde bulunmasını 

D, 

D, 

(Cetvel No : i) 

Merkez ve vilâyetler 1957 yûı (L) cetveli) 

Merkez 

Unvan 

8 
5 
9 

10 
11 
12 
13 

Seferberlik Müdürü 
Malî Müşavir 
Şef 
I nci mümeyyiz 
II noi mümeyyiz 
Memur 

r> 

Vilâyetler 

Unvan 

5 Muhakemat Müdürü 
11 II nci mümeyyiz 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 

15 

Aded 

8 
2 

10 

Aylık 

80 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

Ayhk 

80 
30 

oeneuK 
tutarı 

6 600 
4 200 
7 200 
3 000 
2 700 
4 800 

14 700 

43 200 

Senelik 
tutan 

52 800 
5 400 

58 200 



~~ 238 ~ 
(Cetvel No : 2) 

Üst derece maaş alanlar 

Maliye Vekâleti merkez teşkilâtına dâhil maaşlı memurlar ile tâyinleri merkezce yapılmakta bu
lunan vilâyet maaşlı memurlanna ait kadrolardan 11 . I . 1957 tarihinde üst derece maaşı alanları 
gösterir bir cetvel aşağıya dercolunmuştur. 

Bir üst derece İki üst derece 
maaşı alanlar maaşı alanlar 

D. 

3' 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Maaşı 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Aded 

4 
22 
15 
32 
62 
71 
77 
69 
62 
80 
18 
4 

Aded 

— 

23 
16 
38 
42 
62 
83 
75 
63 
58 
6 
..._... 

518 474 Yekûn 
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(Ho: 3. Merkez D Cetveli) 

1956 -1957 yılı Merkez (D) cetveli kadroları mukayesesi 

Aded 

1 
3 
3 
I. 
9 
8 
11 
30 
89 
34 
107 
65 
80 
21 
150 

612 

Ücret 

750 
625 
550 
500 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
= 150 
125 
100 

Aylığı 

Tutarı 

750 
1 875 
1 650 
500 

4 275 
3 200 
3 850 
9 000 

22 250 
7 650 

21 400 
11 375 
12 000 
2 625 
15 000 

.. 117 400 

Aded 

İ 
3 
3 
1 
12 
13 
12 
60 
78 
57 
103 
68 
57 
90 
67 

. 625 

1957 
Ücret 

750 
625 
550 
500 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

Tutan 

750 
1 -875 
1 650 
500 

5 700 
5 200 
4 200 
18 000 
19 500 
12 825 
20 600 
11 900 
8 550 
11 250 
6 700 

129 200 

Fazlası 

—. 
— 
— 
„ 

1 425 
2 000 
350 

9 000 
_ 

5 175 
— 
525 
— 

8 625 
— 

27 100 

Eksiği 

2 750 

800 

3 450 

8 300 

Yıllığı 1 408 800 1 550 400 325 200 183 600 
587 000 5. maaş tahsisat 646 000 

1 995 800 2 196 400 



(No: 4. Vilâyette D oetveli) 

1956 • 1957 Vilâyeti 
rmıl 

1956 
Aded 

1 
1 
2 
1 
5 
35 
21 
268 
50 
117 
148 
1239 

Ücret 

550 
500 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

Tutarı 

550 
500 
800 
850. 

1 500 
8 750 
4 725 
53 600 
8 750 
17 550 
18 625 
123 900 

Aded 

2 
1 
2 
2 
11 
59 
35 

' 297 
40 
483 
21 

1 043 

1.889 Aylığı . . . 239 600 1 996 

Yıllığı . . 4 073 200 

'-er (D) cetveli kadroları 
kay e seti 

1957 
Ücret Tutarı Fazlası Eksiği 

550 
500 
475 
850 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

1 100 
500 
950 
700 

3 300 
14 750 
7 875 
59 400 
7 000 
72 450 
2 625 

104 300 

550 
—. 
150 
350 

1 800 
6 000 
3 150 
5 800 

— 
54 900 

—. 
;— 

274 950 72 700 37 350 

4 674 150 1235 900 634 950 



Açık maaşı alanlar ve sebeplen 

(Oetvel No : 5) 

Açıkla kaldığı vazifenin 
unvanı 

Merkez memurları : 

Gelirler Gn. Müdürü 

Muhasebat Gn. Md. Mü
meyyizi 

İst. 2. No. :1u Muvazzaf 
İtiraz Koni. Üyesi 
Vilâyet memurları : 

1? 

a 

'O -3 

5 W 

11 

100 375 

13 

M & 
O" % 

2/5/1054 

3 S 

«1 

<0 

23 seneden 
fazla 

30 112,50 1/3/1950 21 

50 116,67 30/9/1950 7 . »• 

Açıkl a kalma sebepleri 

^ Milletvekili iken 1954 seçimin-
^ de kazanamadığından 

l 5655 S. K. la kadrosunun il-
\ gasmdan 

l 5439 S. K. gereğince kadrosu-
( nun tasarrufa alınmasından 

İst. Gelir Memuru 
» » Kâtibi 

. » •» » 

» Muhafaza Memuru 
» Gelir Kâtjbi 
» İcra Memuru 
» Tahsilat Memuru 
» » » 
» » » - • 

» » » 
» Veznedar 
» Tahsildar 

Konya Tahsilat Memuru 
Çorum Gelir Kâtibi 
Ankara Vergi Memuru 

» » » 

35 
30 
30 
30 
35 
35 
50 
35 
40 
35 
35 
30 
20 
30 
35 
30 

83,33 
112,50 
75 
75 

125 
125 
116,67 
83,33 

100 
125 
125 
112,50 
58,33 

112,50 
125 
112,50 

"$0/9/1950 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7 
15 

7 
7 

. 15 
15 
7 
i 

7 
15 
15 
15 
7 

20 
15, 
24 

» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -. 
•» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5655 sayüı K 
. larmm ilgası s 

ta kalmışlardır 

0 

Kanunla kadro-
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{Cetvel No. 6) 

MüüûudUr 

(Merkez ve vilâyetler) 

Maliye Vekâleti merkez teşkilâtına dâhil maaşlı memurlar ile, tâyinleri merkezce yapılmakta 
olan vilâyet maaşlı memurlarına ait kadrolardan 24.1.1957 deki duruma göre münhal olanları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Derece Maaş Aded Münhal olması sebepleri 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 ' ' 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Yekûn 

1 " 
3 
8, 
18 
23 
20 
31 
26 
36 
22 
59 
28 
1 

276 

Bu münhaller emekliye ayrılma, 
ölüm, başka teşkilâta nakil, istifa 
ve askere gitmek gibi sebeplerle 
vukua gelmektedir. Miktarı her 
gün değişmektedir. 

(D) cetveli münhalleri 

Bütçenin (D) cetveline dâhil merkez ve vilâyet hizmetlileri 
münhal bulunanları aşağıda gösterilmiştir. 

Ücret 

kadrolarında 24.1.1957 tarihinde 

Aded Münhal olması sebepleri 

750 
625 
550 
500 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
175 
125 
350 
100 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
6 
2 
1 
1 
2 

l Maaşlı memurların aynıdır. 

35 



F. M. 

1957 bütçesindeki fazla ve eksikler 

Tahsisatın nev'i Fazlası Noksanı 

— 243-
(Oetvel No : 7) 

t z a l ı a t 

201 11 
12 
21 
22 

M. Memurları maaşı 
V. Memurları maaşı 
M. Memurları açık maaşı 
V. Memurları açık maaşı 

242 515 
289 075 

— 
— 

— 
20 000 
50 000 

1 

Fasıl yekûnu 531 590 70 000 

202 11 
12 

203 11 
12 

206 12 
40 

209 

M. Hizmetliler ücreti 
V. Hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

M. Geçici hiz. ücreti 
V. Geçici hiz. ücreti 

Fasıl yekûnu 

M, Memurları çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Emekli keseneği 

259 
603 

975 
800 

863 775 

146 
46 

950 
225 

193 075 

50 
7 

000 
000 

57 000 

52 

1 692 

500 

940 

301 

302 

40 
50 
60 

40 
50 
60 

öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

V. öteberi 
V. Aydınlatma 
V. Isıtma 

15 000 
30 000 
15 000 

60 000 

80 000 
20 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 120 000 

304 11 M. Posta ve T, T. ücreti 
306 — Giyecekler 

70 000 
5 000 

70 000 

(L) cetvelinden çıkarılan he
sap uzmanı ve memur kadro-
lariyle hizmetlilere yapılan 
zamlar ve yeniden ilâve olu
nan kadrolar dolayısiyle. 

Yeni yapılan 2 No. lu bina
nın ihtiyaçlarının karşılana
bilmesi, vilâyetler teşkilâtı
nın genişlemesi 

Yeniden bastırılan malî ka
nun ve kararların mülhakata 
tevzii ve diğer ihtiyaçlardan 
ötürü. 



M. Tahsisatın nev*i Fazlası Noksanı' İ z a h a t 

32 
81 
82 

92 

22 

Hesap uzmanları harcırahı 
Merkez kontrolörleri har. 
Def. Malmüd. Varidat Md. 
M. Emlâk Md. Kont. Mem. 
devir teftig harcırahları 
6245 sayılı Harcırah K. 49. 
Mad. gereğince atlı tahsildar
lara verilen tazminat 

700 

12 V. Tedavi giderleri 

21 îşçi ücretleri ve işletme mas
rafları 
İşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek primler 
D. ve D. Mat. işçilerine veri
lecek öğle yemeği 

Fasıl yekûnu 

120 000 

Fasıl yekûnu 120 700 

25 000 

üncü kısım yekûnu 400 700 

25 000 

7 000 

15 000 

47 000 

120 1 

405 

525 

— 

49 525 

Devlet ve muhasebe siste
minde yapılan son değişiklik 
dolayısiyle. 

Pul sarfiyatının fazlalaşması 
ve iş hacminin artması, işçi 
adedinin çoğaltılması ve işçi 
ücretlerinin ayarlanması do
layısiyle. 

10 Beyiye aidatı 1 000 000 
20 Kesenek ve ikramiyeler 1 200 000 
30 Geriverilecek paralar 5 000 000 
40 Mahkeme harçları 4 000 000 
50 Bina ve Arazi vergileri 300 000 

Fasıl yekûnu 11 500 000 

Geçmiş senelerin sarfiyat sey
rine göre tahsisat verilmiştir. 

10 Faiz, acyo ve para farkları 1 591 250 
20 Para tasıma masrafları 100,000 

Fasıl yekûnu 1 691 250 

Para miktarındaki artış do
layısiyle, 

3242, 5254 ve 6182 sayüı K. 
gereğince tohumluk iğleri için 
T. C. Ziraat Bankasına yapı. 
ö^e, 19 407 844 

Tohumluk kredilerinin baki
yesi olarak. 



2*5 
Tahsisatın nev'i 

5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak öde. 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Malî vesika ve eserler 
Malî kanun ve kararlar 

Fasıl yekûnu 

Fazlası 

— 
— 

5 000 
- — 
— 

5 000 

Noksanı 

i 
100 000 

8 000 
— 

10 000 
20 000 

38 000 

İ z a h a t 

Tenzillere ait etraflı izahat 
gerekçede mevcuttur. 

Maliye Okulu ve kursu umu
mi masrafları 18 000 

Dördüncü kısım yekûnu 32 669 094 572 482 

Maliye Okulunun açılmış ol
masından, 

Geçen yıl borçları 
1951 - 1954 yılı borçları 

100 000 
150 000 | 1957 yılında ödenmesi ge-

--rrvzrr-rrzr: L reken borçların karşılanması 
Beşinci kısım yekûnu 100 000 150 p00 ıem. 

Beden Terbiyesi U. M& 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe üc. farkı 
Köyler ye derneklere hayrata 
yardım 

YARDIMLAR 

40 000 

3 000 000 

Fasıl yekûnu 3 040 000 

Ankara Üniversitesine 
istanbul Üniversitesine 
îst. Teknik Üniversiteye 
Hazinece ödenen his. K. 
Hazineden yardım 

780 100 
1 800 915 

440 238 

65 000 

33 706 

160 000 

* f 

1 
s & 

Fani yekûnu 65 000 160 000 



Tahsisatın nev'i Fazlası Noksanı 

5539 sayılı K. 20. mad. ger. 
Karayolları U. Md. 3 214 3.14 
Devlet Su İşleri U. Md. — 1 676 576 
6802 sayılı K. ger. özel İda
relere yapı. öde. — 8 995 000 
6802 sayılı K. ger. belediyele
re yapı. ödemeler — 3 877 000 
Sağır ve dilsizlere yar. 10 000 
İhtiyarları dinlendirme evi 
inşaatı için 100 000 — 
Ankara Belediyesine 2 000 000 
Mevlâna Celâleddini Rumi'
nin türbesinin tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine 150 000 
Haeıbektaşi Veli'nin türbesi
nin tamiri için — 10 000 
Marifetname müellifi İbrahim 
Hakkı'nın Tillö'deki türbesi
nin tamiri için - 15 000 
6085 sayılı K. ger. özel İdare
lere yapılan ödemeler 317 000 
6085 sayılı K. ger. belediyele
re yapılacak ödemeler 790 500 
Yardımsevenler Demeğine 100 000 
Veysel Karani türbesi ve ca-
miinin tanzimi için Veysel Ka
rani Türbesinin Tamir Der
neğine - 10 000 
Şehit makberlerinin tamiri 
için Edirne Belediyesine 
Gazianteb âbidesi için 
Aksarayi türbeleri için 
Âşıkpaşa türbesi tamiri için 
Ankara Çocuk Sağlığı Derne
ğine 
Sivil Gtenel Emekliler Der. 
Hayvanları Koruma Der. 
Türk Belediyecilik Der. 
Devlet Hava Meydanları İşlet
mesine 
özel İdarelere 

— 
....._ 
—.-

425 000 
6 000 
25 000 
10 000 

3 811 250 
15 000 000 

25 000 
200 000 
25 000 
10 000 

— 
— 
— 

_.,__ 

Altıncı kısım yekûnu 31 935 547 15 185 282 

A/l yekûnu 66 798 081 16 027 289 



Tahsisatın nev'i Fazlası 

3867 sayılı K. ger. yapı. ödemeler — 
Yatırımlar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 
Yatırımlar için İstanbul Üni 
versitesine 
Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 
Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sağlık U. Md. 
Yatırımlar için Devlet Hava 
Meydanları İşletmesine 
Vekâlet servisleri için alına
cak makinalar 
Adliye Vekâleti 
Emniyet Umum Md. 
Jandarma U. Kum. 
Ziraat Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

3202 sayılı K. 6617 sayılı Ka
nunla değişik 5. mad. C. fık. 
Ziraat B. 
Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumuna 
6143 sayılı K. ger. Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankasına 
5539 sayılı K. -200. mad. ger. 
Karayolları Umum Md. 
5539 sayılı K. 19. mad. ger. 
Karayolları Umum Md. 
Yatırımlar için Devlet Su İş
leri Umum Md. 
6831 sayılı Kanun gereğince 
Orman Umum Md. 
Yapı işleri ve esaslı onarma
lar (Nafıa bütçesine konula
cak) 

Yatırımlar yekûnu 

— 

— 

— 

— 

2 229 250 

.._-
— 

- — 
— 
— 

— 

2 469 782 

12 000 000 

20 000 000 

— 

156 268 480 

114 457 046 

2 000 000 

13 300 000 

322 724 558 

Noksanı 

302 185 

285 000 

3 529 001 

468 501 

150 000 

— 

105 000 
125 000 
150 000, 
100 000 
959 750 

1 334 751 

— 

— 

• — 

71 614 344 

— 

— 

— 

— 

77 788 782 
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— 247 — 
İ z a h a t 

_̂ 

UMUMÎ YEKÛN 889 522 639 93 816 071 



— 248 — Maliye Vekâleti 
1956 
Yılı 

tahsisatı 
F. M, Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

12 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

•r t- • - . -: : - --. f- v . v *• -'<">• •• '• :ft <J .'•' ~ *: n, 

12 000 12 000 

12 000 12 000 

t kinci kısım - Personel "' V' .''";? V . - ;••;-;":'4t * * ; - ? *• - »• 
masrafları ~ , .. ,"'",'",•"."'•' '"*~ • """' ' ' " " " ' } 

i - M a a ş l a r v e ü c r e t l e r ' * > : * ": 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 9 887 485 10 130 000 10 130 000 
12 Vilâyetler .memurları maaşı 37 800 925 38 090 000 38 090 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 40 000 20 000 20 000 
22 Vilâyetler memurları acık ma

aşı ' 100 000 50 000 50 000 

' Fasıl yekûnu 47 828 410 48 290 000 48 290 000 

202 Ücreti ör 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 935 025 2 195 000 2 195 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 4 070 200 4 674 000 4 674 000 
13 Millî Piyango idaresi denetçi

si ve âzası ücreti 8 055 8 055 - 8 055 

Pasü yekûnu 6 013 280 6 877 055 6 877 055 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti -

Fasıl yekûnu 

198 050 

286 875 

484 925 

345 000 

333 000, 

678 000 

345 000 

333 000 

678 000 



Maliye Vekâleti _ 249 — 

F. M. 

: 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 
% 

Tahsisatın nevi 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm var
dım! 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

• - - • • . - •• < - = — — , -

» 

150 000~ 

2 050 000 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
• - 75 000 

2 640 500 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. . . . . • „ - . — » - . p - ~ . . 

150 000 

2 100 000 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
77 000 

2 692 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

. . . . . , . _ , . „ ^ , , 

150 000 

2 100 000 

20 000 

300 000 

7 000 

38 500 
77 000 

2 692 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 nou maddeleri gere 
ğince T. O. Emekli/Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 

219 Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 

5 000 5 000 

2 091 500 
2 100 

785 500 

25 000 

2 144 000 
2 100 

785 500 

25 000 

5 000 

2 144 000 
2 100 

785 500 

25 000 

tkinci kısım vekımıı 59 876 215 61 499 155 61 499 155 



— 

F. 

301 

302 

250 

M. 

-' 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Maliye 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûn 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
75 000 
60 000 
45 000 
40 000 
65 000 

«ı 335 000 

<fŞr -

300 000 
120 000 
320 000 
220 000 
80 000 

280 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

* 

50 000 
75 000 
60 000 
60 000 
70 000 
80 000 

395 000 

300 000 
120 000 
320 000 
300 000 
100 000 
300 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
75 000 
60 000 
60 000 
70 000 
80 000 

395 000 

300 000 
120 000 
320 000 
300 000 
100 000 
300 000 

Fasıl yekûnu 1 320 000 1 440 000 1 440 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2000000 2000000 2000000 
304 Posta, telfifraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri ' 380 000 450 000 450 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 1 250 000 1 250 000 1 250 000 
2İ Merkez telefon masraf lan 220 000 220 000 220 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 264 000 250 000 250 000 

Fasü yekûnu 2 114 000 2 170 000 2 170 000 

305 
306 
307 

10 
20 
31 

Vilâyetler krıa bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

235 000 
50 000 

360 000 
734 000 
400 000 

200 000 
55 000 

360 000 
734 000 
400 000 

200 000 
55 000 

360 000 
734 000 
400 000 



Maliye Vekâleti — 251 — 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

* tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

185 000 

176 120 

185 000 

176 000 

185 000 

176 000 

32 Hesap uzmanları harcırahı 974 300 975 000 975 000 
41 Ecnebi memleketler harcırahı 160 000 160 000 160 000 
42 , Teftiş ve tetkik için ecnebi 

memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin harcırahı 167 000 167 000 167 000 

43 Tetkik için ecnebi memleketle
re gönderilecek hesap uzman
lar! harcırahı 

81 Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 

82 Defterdarlar, malmüdürleri, 
varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları 
devir ve teftiş harcırahları 392 405 392 000 39^ 000 

83 Vergi, kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderile-

- çeklerin devir ve teftiş harcı
rahı 100 000 100 000 100 000 

84 5797 sayılı Kanun gereğince 
yapüacak teftişlere ait harcı-

85 

92 

94 

11 
12 

rahlar 
Bankalar yeminli murakrpleri 
harcırahı 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
atlı tahsildarlara verilecek taz
minatlar 
Darphane ve Damga Matbaa
sından pul ve kıymetli evrak 
götürecek heyetlerin harcırahı 

Pasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

20 000 

22 500 

906 000 

20 000 

4 617 325 

65 000 
200 000 

20 000 

22 500 

1 026 000 

20 000 

4 737 500 

65 000 
225 000 

20 000 

22 500 

1 026 000 

20 000 

4 737 500 

65 000 
225 000 

Fasıl yekûna 265 000 290 000 290 000 

Taşıt masraflan 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 2 000 2 000 2 000 



252 — Maliye Vekâleti 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

12 Vekalet otomobili onarma mas
raflar] 

21 Merkez taşıtları işletme mas
rafları 

22 Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

2 000 

4 500 

1 000 

4 500 

1 700 

I 

2 000 

4 500 

1 00(k 

4 500 

1 700 

2 000 

4 500 

1 000 

4 500 

1 700 

Fasıl yekûnu 15 700 15 700 15 700 

Elçilikler maliye müşavirlikle
ri ve mümessillikleri masraf
ları 

10 Kırtasiye 2 500 2 500 / 2 500 
20 Döşeme 3 000 3 000 3 000 
30 Demirbaş 3 000 3 000 3 000 
40 öteberi masrafları 7 500 7 500 7 500 
50 Aydınlatma 1 500 1 500 1 500 
60 Isıtma 2 000 2 000 2 000 
70 Posta, telgraf ve başka haber

leşme ücret ve masrafları 6 000 6 000 6 000 
80 Kira bedeli 5 000 5 000 5 000 
91 Daimî vazife harcırahı 10 000 10 000 10 000 
92 Muvakkat vazife harcırahı 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 45 500 45 500 45 500 

Üçüncü kısım yekunu 11 348 700 11 348 700 11 348 700 

Dördüncü kısım, - Daire 
hizmetleri 

Matbaa masrafları 
10 îlk madde bedeli 
21 îşçi ücretleri ve işletme mas

rafları 
22 îşçi Sigortaları Kurumuna 

ödenecek primler 

387 500 

425 000 

48 000 

387 500 

450 000 

50 000 

387 500 

450 000 

50 000 



Maliye Vekâleti — 283 — 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul ediien 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira * 

23 Darphane ve Damga Matbaası 
işçilerine verilecek öğle yeme
ği masrafları 50 000 65 000 65 000 

Fasıl yekûnu 905 500 952 500 952 500 

Temsil masrafları 25 000 25 000 25 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen-
dirân masraflar 

10 Beyiye aidatı 2 500 000 3 500 000 3 500 000 
20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 1 300 000 2 500 000 2 500 000 
30 Geriverilevek paralar 3 000 000 8 000 000 8 000 000 
40 Mahkeme harçları 1 000 000 5 000 000 5 000 000 
50 Devlete ait gerçekleşmiş ve 

gerçekleşecek Bina ve Arazi 
vergileri 700 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 8 500 000 20 000 000 20 000 000 

Komisyonlar huzur ücretleri 
10 Vergi komisyonlarının maaşlı 

olmıyan âzalarının huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 360 000 360 000 360 000 

20 Satış komisyonlariyle artırma 
eksiltme ve ihale komisyonla
rında bulunacak belediye âza
larının huzur ücretleri 35 000 35 000 35 000 

30 Maliye müşavere komisyonu 
huzur ücretleri v 23 500 23 500 23 500 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Vergi tahsil masrafları 
Kıymetli kağıtlar ilk madde ve 
baskı masrafları 
Menkul ve gayrimenkul mal
ların haciz, ilân satış ve taşı
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

418 500 

400 000 

20 000 

420 000 

418 500 

400 000 

20 000 

420 000 

418 500 

400 000 

20 000 

420 000 



— 254 • 

«F. M. 

418 
10 
20 

419 

10 
20 

Maliye Vekaleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın ney'i Lira 

Hazine muameleleri masrafları 
Faiz, acyo ve para farkları 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî mülkler muameleleri 
masrafları 
Belirtme işleri 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

7 023 750 
200 000 

7 223 750 

60 000 

• 1 000 000 

1 060 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

l 

8 615 000 
300 000 

8 915 000 

60 000 

1 000 000 

1 060 COO 

8 615 000 
300 000 

8 915 000 

60 000 

1 000 000 

1 060 000 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 320 000 320 000 320 COO 

422 3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. O. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler 2 883 156 22 291 000 22 291 000 

423 5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 350 000 250 COO 250 000 

* 
424 Devlet binalarının yangına 

karşı emniyeti ve yangından 
korunma masrafları 200 000 200 000 200 000 

425 Kaza teşkili masrafları 300 000 300 000 300 000 
426 İstihbarat arşivlerinin kurul-

masiyle ilgili her çeşit masraf
lar J 200 000 200 000 2CO 000 

427 Trafik Kanununun 56 ncı mad
desi gereğince tesis edilecek 
fon karşılığı 100 000 100 000 100 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve-abone 58 000 50 000 50 000 
20 Başka her çeşit masraflar 25 000 30 000 30 000 
30 Malî vesika ve eserlerin top

lanması ve tasnifi için gerekli 
her cesit masraflar v 20 000 10 000 10 000 



/ 
F. M. 

Maliye 

Tahsisatın nev'i 

Vekâleti 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

— 255 — 
1957 yılı için 

Hükümetçe Encüratne» 
istenen kabul edil ta 
Lira Lira 

40 Malî kanun ve kararların tabı 
masrafı 100 000 80 000 80 000 

Fasü yekûnu 203 000 170 000 170 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin hareırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 22 000 22 000 22 000 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları ' İ5 000 35 000 35 000 

453 

456 
-460 
476 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası Finansman Ku
rumuna katılma payı 
Düşünülemiyen masraflar 
ihtiyat tahsisatı 
Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
Maliye Okulu ve kursu umu
mi masrafları 
Gelir Vergisi kursları umumi 
masrafları 

57.000 

0 
100 000 
240 000 

480 000 

100 000 

57 000 

0 
100 000 
240 000 

498 000 

100 000 

57 000 

1 345 800 
100 000 
240 000 

498 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 580 000 598 000 598 000 

478 3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasının Van gö
lü İşletmesi zararları karşılığı 2 287 650 2 287 650 2 287 650 

0 6327 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince taahhüdolu-
nan (B) grupu hisse senetleri 
için yapılacak ödemeler 434 482 0 0 

Dördüncü lasım yekûnu 26 808 038 58 904 650 60 250 450 
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Maliye Vekaleti 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümene© 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

603 

604 

10 
20 

10 

20 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1952 - 1955 yılları borçları 
1928 - 1951 » « 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri far
kı için 
Dernekler ve köyler tarafın-
dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım için 

Fasıl yekûnu 

300 000 

350 000 
10 000 

360 000 

660 000 

1 468 074 

437 000 

5 000 000 

5 437 000 

400 000 

200 000 
10 000 

210 ooo 

610 000 

1 436 368 

477 000 

8 000 000 

8 477 000 

400 000 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 

1 436 368 

477 000 

8 000 000 

8 477 000 

605 Ankara Üniversitesine yardım 18 469 900 17 250 000 17 410 030 
606 istanbul Üniversitesine yar

dım 18 299 085 20 100 000 20 080 000 
607 İstanbul Teknik Üniversitesi

ne yardım 9 301 762 9 742 000 9 942 235 
608 Petrol Dairesi Reisliğine yar

dım 0 0 565 000 
0 Hazinece ödenecek hisseler 

karşdığı 160 000 0 0 
0 Hazineden yardım 500 000 565 000 0 

Fasıl yekûnu 660 000 565 000 



Maliye Vekâleti — 257 — 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümerce 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

5539 sayılı Kanunun 20 noi 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler 9 184 760 12 399 104 12 384 105 
Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 7 511 152 5 834 576 5 834 576 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince özel idare
lere yapılacak ödemeler 36 800 000 27 805 000 27 805 000 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince belediyele
re yapılacak ödemeler 13 800 000 9 923 000 9 923 000 
Belediye hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 400 000 400 000 650 000 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 
Darülacezeye yardım 
Kızılay Kurumuna yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
Darüşşefakaya yardım 
Türk Eğitim Derneğine yar
dım 
Yurtlar için 
Yeni tesisler için 

Musevî Hastanesine yardım 
Balıklı Bum Hastanesine yar
dım 
Yedikule Ermeni Hastanesine 
yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Has
tanesine yardım 

15 000 
25 000 
550 000 

100 000 
215 000 

150 000 
100 000 

250 000 

65 000 

85 000 

65 000 

50 000 

15 000 
25 000 
550 000 

100 000 
215 000 

150 000 
100 000 

250 000 

65 000 

85 000 

65 000 

50 000 

30 000 
25 000 
915 500 

300 000 
250 000 

150 000 
100 000 

250 000 

65 000 

85 000 

65 000 

60 000 
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F. M. 

624 

0 
0 

625 

10 

20 

— " Maliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 
Hastane masrafları için 
Hastane inşaatı için 

Fasıl yekûnu 

Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 
Ankara'daki Türkiye Sağır, 
Dilsiz ve Körler Derneği Ge
nel Merkezine 
Diğer derneklere 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 
40 000 

0 

40 000 

25 000 
5 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
40 000 

0 

40 000 

25 000 
15 000 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

40 000 
0 
0 

0 

25 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 30 000 40 000 40 000 

626 Şehitlikler îmar Derneğine 
yardım 20 000 20 000 20 000 

627 Türk Tarih Kurumuna yardım 
10 Kurum ve yavın işleri için 30 000 30 000 30 000 
20 Kazı işleri için 60 000 60 000 60 000 

Fasıl yekûnu 90 000 90 000 90 000 

628 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 15 000 15 000 15 000 

629 Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 15 000 15 000 15 000 

0 İhtiyarlar dinlenme evi inşaa
tına yardım olarak izmir bele
diyesine 0 100 000 0 

630 Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 20 000 20 000 20 000 

631 Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna * 10 000 10 000 10 000 

0 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 50 000 . 50 000 0 

0 îzmir Fuarına yardım 30 00Ö 30 000 0 



Maliye Vekaleti — 259 — 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine yardım 15 000 15 000 0 
Şehitlik ve Âbidelerin İmar 
Derneğine, Çanakkale âbidesi 
inşaatı için 100 000 100 000 0 
G-öçmenlere Yardım Derneği 
Umum Merkezine 25 000 25 000 25 000 
Ankara Belediyesine yardım 3000000 5000 000 5000 000 
Mevlâna Celalettini Rumi'nin 
türbesi etrafının tarh ve tanzi
mi için Konya Belediyesine 300 000 150 000 300 000 
Hacıbektaşı Veli Türbesinin 
tamiri için Hacıbektaş beledi
yecine 10 000 0 50 000 
Türkocağma yardım 50 000 50 000 0 
Marifetname Müellifi İbrahim 
Hakkı'nm Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru
lan derneğe 15 000 O 25 000 
Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 25 000 25 000 25 000 
Ankara Orduevine yardım 200 000 200 000 200 000 
Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit vö Gazileri Cemiyetine 
yardım 15 000 15 000 15 000 
6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 751 000 1 068 000 1 068 000 
6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
Yardımsevenler Derneğine 
Şair Ahmet Paşa Türbesinin 
ikmali inşaatı için Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumuna 
yardım 
İstanbul Enstitüsüne yardım 

1 877 500 
0 

0 
0 

2 668 000 
100 000 

0 
0 

2 668 000 
0 

25 000 
20 000 



260 — Maliye Vekâleti 
1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edi'en 
F. M, Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

645 Veysel Karani Türbesi ve Oa-

miinin tanzimi için Veysel Ka-

646 

647 

648 

rani Türbesi Tamir Derneğine 
Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 
Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 
Türk Kadınlar Birliğine 
Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 

10 000 

10 000 

ıoo ooo 

25 000 
20 000 

15 000 

0 

10 000 

100 000 

0 
20 000 

15 000 

80 000 

10 000 

800 000 

25 000 
0 

30 000 

0 
649 

O Gazianteb'de inşa edilecek Şe
hitler Âbidesi için Gazianteb 
Belediyesine 200 000 O O 

650 Kayseri Darüşşif asının tamiri 
için Kayserf belediyesine yar
dım 0 0 85 000 

0 Aksaray'da Darülervah adın
daki tarihî mezarlığın ta
miri ile Şeyh Cemalettin Ak
sarayi ve Şeyh Hamidüttini 
Aksarayi türbelerinin tamiri 
için Aksaray Belediyesine 25 000 0 0 

651 ^şıkpaşa türbesinin tamir ve 
ihyası için Kırşehir Belediye-

652 

653 

0 
1 

0 
654 

sine 
Ankara Çocuk Sağlığı Derne
ğine yardım 
Et ve Balık Kurumuna yar
dım 
Sivil Genel Emekliler Derne
ğine 
Hayvanları Koruma Derneğine 
Türk Belediyecilik Derneğine 
yardım 

10 000 

25 000 

800 000 

0 
0 

0 

0 

450 000 

800 000 

6 000 
25 000 

10 000 

15 000 

450 000 

800 000 

0 
0 

10 000 



Maliye Vekâleti — 261 — 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira l ira 

Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğüne yar
dım O 3 811 250 3 811 250 
Özel idarelere yardım O 15 000 000 9 000 000 
Göz Bankası Derneğine yar
dım O O 200 000 
Namık Kemal heykelinin etra
fının açılması için tekirdağ be
lediyesine yardım O O 150 000 
Yüksek tahsil öğrencileri yurt
lan derneklerine yardım O O 500 000 

Altıncı kısım yekûnu 128 695 233 145 445 298 141 640 064 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekunu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 59 876 215 61 499 155 61 499 155 
Üçüncü kısmı yekûnu 10 997 525 11 348 700 11 348 700 
Dördüncü kısmı yekûnu 26 808 038 58 904 650 60 250 450 
Beşinci kısım yekûnu 660 000 610 000 610 000 
Altıncı kısım yekûnu 128 695 233 145 445 298 141,640 064 

UMUMİ YEKÛN 227 049 011 277 819 803 275 360 369 



— 262 — Maliye Vekâleti 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 

711 

10 
20 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı -
Damga matbaası için 
Darphane için 

Fasıl yekûnu 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

5 000 000 

17 500 
20 000 

37 500 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Millî emlâk tefevvüz ve satm
alına masrafları 2000 000 2000000 1000000 

736 3867 .sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 1 325 185 1 023 000 1 023 000 

741 Yatırımlar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 6 143 000 5 858 000 6 633 000 

742 Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 8 049 001 4 520 000 4 540 000 

743 Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 3 422 502 2 954 001 5 951 501 

744 Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sağlık Umum Müdürlü
ğüne 350 000 200 000 200 000 

745 6623 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına 6000 000 6000000 6000 000 

746 Şehzade medresesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 200 000 200 000 200 000 

747 Seyitbattal Gazi Manzumesi 
onarımı için Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne 100 000 100 000 100 000 



F. 

748 

751 

" .' 

762 

M. 

13 

14 

0 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 

0 

Maliye Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar için Devlet Hava 
meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğüne 
Vekâlet servisleri için satm-
alınacak muhtelif makina ve 
arşiv malzemesi ile ilgili her 
çeşit masraflar 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satma! macak taşıtlar 
Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğü 

• Adliye Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandan
lığı 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
leti 
Ziraat Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

859 000 

135 000 

1 

0 
125 000 

0 
150 000 

100 000 
0 
0 

0 

0 
959 750 

— 263 — 
1957 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

3 088 250 

30 000 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 088 250 

30 000 

1 

150 000 
0 

812 000 
500 000 

100 000 
75 000 

250 000 

500 000 

50 000 
0 

Fasıl yekûnu 1 334 751 0 2 437 001 

753 Satmalmacak makina ve alet
ler 

10 Damga Matbaası için 250 000 250 000 250 000 
20 Darphane için 750 000 750 000 750 000 

Fasıl yekûnu 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

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 15 661 718 18 131 500 18 131 500 

773 3202 sayılı Kanunun (8 ncı mad-
" desi gereğince ihtiyat sermaye 

olarak Ziraat Bankasına 1000 000 1 000 000 1000000 



Tahsisatın nev'i 

Maliye V( jkâleti 
1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabal edilen 
Lira Lira 

5016 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Milletlerarası 
Para Fonu Müessesesi îmar ve 
Kalkınma Bankasına 2 742 200 2 742 200 2 742 200 
6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin B fıkrası gereğin
ce Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne 250 000 250 000 250 000 
5591 sayılı Kanunun 6 neı * 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna 
6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne 
5589 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 
Yatırımlar için Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğüne 
Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 
6831 sayılı Kanun gereğince 
Orman Umum Müdürlüğüne 
Yapı işleri ve esaslı onarma
lar (Nafıa bütçesine konula
cak) 
Halk Bankasına yardım 

8 000 000 

5 000 000 

101 215 240 

230 630 624 

210 850 955 

3 000 000 

0 

2 200 000 
0 

20 000 000 

25 000 000 

29 600 896 

386 899 104 

325 308 001 

3000 000 

2 000 000 

15 500 000 
0 

20 000 000 

20 000 000 

29 615 895 

386 884 105 

335 308 001 

3 000 000 

2 000 000 

0 
5 000 000 

Yatırımlar yekûnu 617 506 676 862 442 452 862 171 953 



29 - Devlet Borçları 



Rapor 
6 . II . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

1957 yılma ait Devlet Borçları Bütçesi tetkik edilmiş ve netice aşağıda arz olunmuştur : 

Muvazenei Umumiyeden ödenecek'borçların yıllık taksitleri ve emekli, dul ve yetim aylıkları 
için bu yıl tediyesi derpiş olunan tahsisat yekûnu 321 527 052 liradır. Bu yekûn geçen yıla nazaran 
28 749 411 liralık bir fazlalık göstermektedir. Devlet Borçları Bütçesine konulan tahsisat bir itfa 
plânına ve kanuni mükellefiyetlerle mukavele hükümlerine göre hesabedildiği cihetle görülen faz
l a l ı k l a bu vecibelerin edasından ileri gelmektedir. 

Artışın başlıca kalemleri şunlardır : 

6 660 500 lira emekli, dul ve yetimlere verilmekte olan ikramiyelerin üçe çıkarılması sebebiyle 
vâki tahsisat artışı; 

8 408 684 lira 25 - 30 senesini doldurmuş olanlara verilecek ikramiye ile Emekli Sandığı Kanu
nunun 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeleri gereğince ödenecek mebaliğ; 

7 600 000 lira birinci tertip 1956 istikrazı tahvillerinin yıllık taksidi; 

10 863 312 lira - hükme bağlı borçlarla ©684 sayılı Kanun gereğince ödenecek mebaliğ, ve 

9 343 223 lira da Devlet Demiryollarından müdevver taksitlerden ileri gelmektedir. 

Buna mukabil bâzı kalemlerde geçen yıla nazaran 9 1S6 304 liralık bir azalma müşahede olun
maktadır. 

Mezkûr artışın sebeplerini izahtan sonra Devlet Borçları mevzuunda takibolunan politikaya 
kısaca temas etmeyi faydalı görmekteyim. Yüksek encümence de malûm olduğu üzere hükümetimiz 
iktidarı devraldığı tarihte memleket iktisadiyatı durgun, kıs^r ve donmuş bir halde bulunmakta idi. 
Böyle bir bünyeye hayatiyet vererek en kısa bir zamanda onu ileri memleketlerin iktisadi seviye
lerine ulaştıracak bir dinamizme kavuşturmak vazifesiyle karşı karşıya kalan hükümetimiz bu ha
yati ve muazzam dâvanın hallini cesaretle ele almış; bir taraftan devlet eliyle büyük yatırım ha
reketlerine teşebbüs edilirken diğer taraftan da hususi teşebbüslerin tam mânasiyle inkişaf ederek 
hakiki mevkiini alabilmesi için bütün imkânlarla teçhizi cihetine gidilmiştir. Burada bu gayretle
rin birkaç yıl gibi kısa bir devrede mesut semerelerinin idrak edilmiş ve edilmekte oluşuna işaret 
etmek isterim. Filhakika takibolunan yatırım ve kredi politikalarının tesiri ile son yıllarda Türki-
yenin millî istihsalinde mühim artışlar kaydolunmuş ve millî gelirimizin 1949 senesine nazaran 
% 100 ü aşan bir tezayüt göstermiştir. 

Bu neticelerin elde edilmesi yolunda, bir taraftan ziraat sektörü her nevi ekipman ile teçhiz ve 
gerekli kredilerle takviye olunurken diğer taraftan da iktisadi kalkınmanın bir parçası olarak sana
yileşme hareketlerinde de âzami gayretler sarf edilerek ileri hamleler yapılmış ve yeni yeni iş saha
ları yaratılmıştır. Nitekim muhtelif sanayi kollarında yeni fabrika ve tesislerin açılması, enerji kay
naklarının faaliyete geçirilmesi gibi faaliyetlere muvazi olarak süratle artmakta olan memleket istih-
•salâtmı iç istihlâke ve dış pazarlara sürat ve emniyetle sevk edebilmek üzere karayolları, demiryolla
rı, limanlar, silo ve antrepolar inşası ve Deniz Ticaret Filosunun takviyesi gibi iktisadi meseleleri
miz de bütün veçheleriyle ele alınmış bulunmaktadır. 
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Bütün bu yatııım hareketlerinin semerelerinden bugünkü nesiller kadar istikbâldeki nesillerin de 
müstefidolacakları tabiîdir. Bu itibarla yatırımlann normal varidat kaynakları ile olduğu kadar uzun 
vadeli iç ve dış istikrazlarla da finanse edilmesi malî teknik icabatından bulunmaktadır. Mesele bu 
bakımdan tetkika tâbi tutulursa memleketimizde 1950 den beri girişilen yatırım faaliyetlerinin ehem
miyetli bir nispette vergi hasılatı ile finanse edildiği ve borçlanma mevzuunda ise daima teenni ile 
hareket olunduğu görülür. Bu sebeple 1950 den bu yana millî gelirimiz bir mislini aşan bir artış 
gösterirken devlet borçları bu seyri daha ağır bir tempo ile taMbetmiş bulunmaktadır. Filhakika 
31 . V . 1950 tarihinde umumi ve mülhak bütçelerle diğer müesseselerin borçları da dâhil olmak üze
re Devlet borçları yekûnu 2 297 000 000 lira iken 3 1 . X I I . 1956 tarihinde bu miktar 1105 000 000 
fazlası ile 3 402 000 000 liraya yükselmiş bulunmaktadır ki, artış nispeti sadece % 48 dir. Kısa bir 
müddet içinde iktisabetmiş bulunduğumuz ve yakın bir gelecekte daha ileri merhalelere isal edece
ğimiz iktisadi potansiyelimizin bu hızlı gelişmesi karşısında borçlanmaların suhuletle bel edilebilece
ği aşikâr bulunmaktadır. Bununla beraber Hükümetimiz bu mevzuda evvelâ, istihlâk maksadına ma
tuf borçlanmaların bıraktığı menfi tesirleri izale etmek ve saniyen de tamamiyle ihmal edilmiş bu
lunan hususi sermaye piyasasının süratle ve emniyetle teşekkülü için bu sektörün baş vuracağı kredi 
menbalarmda ona rekabet etmemek endişesi ile daima teenni ile hareket etmektedir. 

Burada Devlet borçlan ile Devlet varidatını ve millî geliri mukayese eden birkaç rakam zikret
meyi faydalı görmekteyim: 

Meselâ 1955 rakamlarına göre Devlet borcunun millî gelire nispeti Avusturalya'da 0,485, Fransa'
da 0,471, İtalya'da 0,425, Amerika'da 0,691 olmasına mukabil bu nispet memleketimizde 0,237 dir. 

Bu mukayeselerin 1953 yılından itibaren takibettiği seyri gösteren cetvel aşağıya çıkanlmıştır 
(Tablo No:l) 

(Tablo : 1) 

Devlet borcunun millî gelire nispeti 

1953 195*4 1955 

Avustralya 
Fransa 
ttalya 
İsviçre 
Amerika 
Türkiye 

0,460 
0,517 
0,405 
0,373 
0,725 
0,165 

0,452 
0,491 
0,419 
0,355 
0,741 
0,197 

0,485 
0,471 
0,425 

— 
0,691 
0,237 

Borçların Devlet gelirine olan nispetinin diğer ıııemleketlerinki ile mukayesesi .şöyledir: (Tablo 
No: 2) 

Cetvelin tetkikinden de anlatacağı veçhile Türkiye'nin borç yekûnunun Devlet gelirine olan nis
peti % 101,7 olup diğer memleketlerinkine nazaran düşük bir seviyede bulunmaktadır. 

Devlet borçlannın muhtelif seneler itibariyle umumi durumu ise aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
tir. (Tablo No: 3) 
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(Tablo: 2) 

Devlet borcunun Devlet gelirine yüzde nispeti 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Avustralya 
Kanada 
Fransa 
İtalya 
Japonya 
Norveç 
îsviçre " 
İngiltere 
Birleşik Amerika 
Türkiye 

194.6 
433.7 
213.1 
217.9 

15.1 • 
451.7 
368.5 
623.7 
536.3 
140.49 

148,1 
318.2 

, 182.6 
187.7 

11.1 
367.5 
374.6 
560.2 
401.1 
141.69 

141.4 
338.1-
178.2 
177.6 

15.8 
— 

322.1 
562.2 
325.6 
125.51 

151.2 
333.4 ü 

177.6 
189.9 
15.9 
— 

305.5 
535.1 
306.6 
97.59 

168.4 
348.2 
172.4 
180.7 
25.0 
— 

303.6 
508.4 
309.5 
108.2 

173.4 
331.7 
166.6 
173.1 
27.3 

— 
— 

511.0 
330.4 
105.4 

— 
— 

277.1 
— 
30.9 
— 
— 

545.4 
324.6 
101.7 

(D 
« .. 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

(1) 7 nci ay sonu itibariyle 
(2) 9 ncu ay sonu itibariyle 
(3) 10 ncu ay sonu itibariyle 
(4) » » » 
(5) Yıl sonu itibariyle 
Diğer memleketlere ait rakamlar (International Financial Statistics bülteninden) alınmıştır. 
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Genel bütçeden ödenenler 

T + . , { Konsolide I * iç borçlar i _ . . ^ Dalgalı 

TT ^ . { Konsolide II - Dıs borçlar < ^ , , l Dalgalı 

(Tablo No: 3) 

31. 5.1950 31.12.1950 

749 964 028 
350 169 484 

1 100 133 512 
466 140 020 
14 199 455 

480 339 475 

' 1 580 472 987 

31.12.1953 

710 308 320 
251 264 781 

961 573 101 

507 336 116 
88 123 450 

595 459 566 

1 557 032 667 

743 793 374 
310 150 276 

1 053 943 650 
557 854 322 
14 079 562 

571 933 884 

1 625 877 534 

31.12.1954 

802 006 999 
353 105 410 

1 155 112 400 

505 785 783 
87 5 & 410 

593 344 193 

1 748 456 602 

Devlet borçları 
icmal 

31.12.1951 31.12.1952 

714 451 106 
369 785 641 

1 084 236 747 
549 842 683 
"7 780 601 

557 623 284 

1 641 860 031 

31.12.1955 

822 449 004 
282 486 596 

1 104 935 600 

565 007 495 
86 450 932 

651 458 427 

1 756 394 027 

744 296 030 
208 245 950 

952 541 980 
647 196 266 
4 688 490 

651 884 756 

1 604 426 736 

31.12.1956 

879 328 370 
272 478 321 

1 151 806 691 
9 

569 683 432 
86 169 754 

655 853 186 

1 807 659 877 
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3 -MÜ tablonun devamı 

Katma bütçeli daireler ve diğer 
müesseseler 31.5.1950 31.12.1950 31.12.1951 31.12.1952 

t $ Konsolide 21723 015 20 137 266 18 373 334 16 119 330 
* Ç b o l ^ l a r j Dalgalı 479 962 700 520 289 813 576 027 793 583 290 195 

501 685 715 540 427 079 594 401 127 599 409 525 
_ j Konsolide 135 850 161 133 362 838 127 084 399 119 849 894 

• Ul§ borçlar ^ D a l g a b 7 9 ^ 229 69 878 785 65 232 687 50 874 909 

215 141 390 203 241 623 192 317 086 170 724 803 

716 827 105 743 668 702 786 718 213 770 134 328 

Umumi yekûn 2 297 300 092 2 369 546 236 2 428 578 244 2 374 561 064 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Hazine kefaletini haiz bono
ları 105 000 000 196 000 000 331000 000 521000 000 

= = = = = 3 
31.12.1953 

13 804 022 
574 765 414 

588 569 436 

118 416 408 
40 281 690 

158 6C8 098 

747 267 534 

31.12.1954 31.12.1955 31.12.1956 

13 155 115 162 509 759 157 391 411 
559 405 843 824 162 765 916 716 187 

572 560 958 986 672 524 1 074 107 598 

182 549 280 201 719 652 297 682 522 
76 173 237 115 240 649 222 990 331 

258 722 517 316 960 301 520 672 853 

831 283 475 1 303 632 825 1 594 780 451 

2 304 300 201 2 579 740 077 3 060 026 852 3 402 440 328 

756 000 000 692 000 000 463 500 000 468 000 000 
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Devlet borçlarının 1950 ye nazaran % 48 nispetindeki artışı yukarda işaret olunduğu üzere ik

tisadi eihazlanma ve yatırım faaliyetlerinden ileri gelmektedir. Bu cûmeleden olmak üzere gerek 
dâhilde ve gerekse hariçte temin edilen krediler ve istikrazlarla meydana getirilen muazzam eser* 
ler hakkında bütçe gerekçesinde etraflı malûmat bulunduğu için burada tekrarına lüzum görül
memiştir. Yalnız geçen yıl içerisindeki borçlanma ve kredilere kısaca temas etmek faydalı olur. 

Hazine almış olduğu kanuni salâhiyete istinaden 1956 yılında 75, Emlâk Kredi ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankalan da sırasiyle 50 ve 30 milyon liralık tahvil ihraeetmislerdir. Bu tahviller 
halkımız tarafından büyük bir alâka görmüş bulunmaktadır. 

* 
Diğer taraftan muhtelif yabancı firmalardan ceman 32 917 182 dolarlık ve 90 000 000 doyçe 

marklık kredi temin edilmiş ve bu krediler ticaret filomuzun takviyesi için gemi mubayaasına, Ka
rayolları ve Su İşleri idarelerinin ekipman ihtiyacına ve Demiryollarının cer vasıtalariyle teçhizi
ne tahsis edilmiştir. 

Bunların yanı sıra Marshall yardımı çerçevesi dâhilinde 1955 - 1956 devresi için temin olunan 
99,1 milyon dolarlık yardımdan 25 milyon dolan kredi esası üzerinden Hükümetimize verilmiş 
bulunmaktadır. 

Devlet borçlarına ait tabloda yer almıyan Toprak Mahsulleri Ofisi bonolan tamamen ticari bir 
karakter taşımaları itibariyle listeler haricinde ayrıca gösterilmektedir. 

İzahatıma nihayet vermeden önce Devletin iç ve dış borçlarına ait taıhvil ve bonoların piyasa
sını düzenlemek, bu borçları icabı hale göre tevhit, tahvil, tahkim veya elverişli şartlarla itfa 
için gereken muameleleri yapmak ve bâzı idare, müessese ve teşekküllerin uzun vadeli yatıranları
nın finansmanını temin etmek vazifesi ile kurulmuş bulunan Amortisman ve Kredi Sandığının 
faaliyetlerinden kısaca balısetmek isterim. 

Adı geçen Sandık bir taraftan Devlet tahvil piyasasını âzami dikkat ve itina ile takibederken 
diğer taraftan iktisadi kalkınma mevzuunda mühîm vazifeler almış olan müesseselerin finansma
nına da yardım etmektedir. 

Sandığın bu mevzuda yapmış olduğu yardımların durumu aşağıda gösterilmiştir. 

• 

Süımerbanka 
Etifbanka 
İller Bankasına 
Makina ve Kimya En. 
T. Şeker Fabrikasına 
PTT ye 
Et ve Balık Kurumuna 
Denizcilik Bankasına 
D D Yollarına 
T.C. Ziraat Bankasına 
T. Çimento Sanayiine 

T.L. 
ar 

60 500 000,— 
# 249 650 000 — 

50 146 143,18 
21 500 000,— 
17 600 000,— 
12 500 000,— 
20 000 000,— 
4 000 000,— 

31 673 770,50 
90 000 000,— 
23 ,000 0 6 0 -

Y^kûn 580 569 913,68 ' 

1957 yılı Devlet Borçları Bütçesinin aynen kabulünü Yüksek Encümenin tasviplerine arz ede
rim. 

Balıkesir Mebusu 
M. Balûk Timurtaş 





Devlet Borçlan — 273 — 

F. M. 

> 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edüen 
Lira Lira 

801 

802 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaş, ücret, tahsisat ve 
. benzeri özlük haklar 

Emekli, dul ve yetim aylık ve 
tahsisatları 
Vatani hizmet aylıkları 

10 Aylıklar 
20 Çocuk zammı 

119 601 200 126 261 700 126 261 700 

1 190 000 
2 280 

1 100 000 
1 500 

1 100 000 
L 500 

Fasıl yekûnu 1 192 280 1 101 500 1 101 500 

II - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 1 018 000 776 000 776 000 

804 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
ö. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

11 ' (% 1 1er) , 7 500 000 7 900 000 7 900 000 
12 Yönetim masraflarından Hazi

ne payı * 3 941 316 3 950 000 3 950 000 
13 65 nci madde gereğince yapıla

cak ödemeler 2 000 2 000 2 000 
14 89 nen madde gereğince ödene

cek emekli ikramiyeleri 9 000 000 11 000 000 11 000 000 
15 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı mad

deler gereğince yapılacak öde
meler 2 265 200 3 265 200 3 265 200 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
60 ve 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 1 626 100 1 626 100 1 626 100 

Pasü yekûnu 24 334 616 27 743 300 27 743 300 
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M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Mülga 1683 ve 4992 sayılı ka 
nunlara göre ödenecek ikrami
ye ve çocuk zammı 

0 Emekli ikramiyesi 
0 Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

5 000 
3 000 

8000 

îkinci kısım yekûnu 146 154 096 155 882 500 155 882 500 

11 

12 

13 

17 

18 

Beşinci kısım 

I - İç borçlar 
A - Konsolide borçlar 

2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 
4275, 4938, 5072, 5185,5864, 
5382, 6218, 6583, 6764 ve 6804 
sayılı kanunlara istinaden ya
pılan istikrazlar 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin faizi 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin itfası 
% 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tan" 
villerinin umumi masrafları 

409 297 

10 263 

282 669 

7 031 

282 669 

1 808-940 1 510 800 1 510 800 

7 031 

Yekûn 2228500 1800500 1800500 

16 İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı, tahvillerinin faiz ve 
ikramiyesi 136 552 
İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin itfası 638 000 
İkramiyeli ve % 5 faizli 1938 
istikrazı tahvillerinin umumi 
masrafları 5 948 

91 505 

682 600 

5 895 

91 505 

682 600 

5 895 

Yekûn 780 500 780 000 780 000 



M. 

21 

22 

23 

26 

27 

28 

31 

32 

33 

Devlet Borçlan 

Tahsisatın nev'i 

1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin faiz ve ikramiyesi 
1941 Demiryolu istikrazı tah
villerinin itfası 
1941 Demiryolu istikrazı tah-
viUerinin umumi masrafları 

Yekûn 

Millî müdafaa istikrazı tahvil 
lerinin faiz ve ikramiyesi 
Millî Müdafaa istikrazı tahvil
lerinin itfası 
Millî Müdafaa istikrazı tahvil
lerinin umumi masrafları 

Yekûn 

Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin f&izi 
Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin itfası 
Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları 

1966 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 391 260 

3 193 680 

26 060 

5 611 000 

6 649 782 

7 090 140 

28 578 

12 768 500 

5 448 527 

5 799 700 

26 773 
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1957 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

2 190 413 

3 394 560 

26 027 

5 611 000 

5 166 782 

7 573 140 

29 078 

12 769 000 

5 095 127 

6 153 100 

26 773 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 190 413 

3 394 560 

26 027 

5 611 000 

5 166 782 

7 573 140 

29 078 

12 769 000 

5 095 127 

6 1'53 100 

26 773 

Yekûn 11 275 000 11 275 000 11 275 000 

36 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin faizi 9 879 656 9 279 756 9 279 756 

37 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin itfası 9 852 700 10 452 600 10 452 600 

38 % 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin umumi masrafları 29 644 29 644 29 644 

Yekûn 19 762 000 19 762 000 19 762 000 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin faizi 5 542 296 5 251 010 5 251 010 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin itfası 4 817 600 f> 102 900 5 102 900 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tah
villerinin umumi masrafları 19 893 19 590 19 590 

Yekûn 10 379 789 10 373 500 10 373 500 
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F. M. 

Devlet Borçlan 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediJen 
Lira Lira 

0 6603 sayılı Kanun gereğince 
Toprak tahvillerinin mubayaa
sı karşılığı olarak Amortisman 
ve Kredi Sandığına yapılacak 
ödeme 

51 1949 istikrazı tahvillerinin fa
iz ve ikramiyesi 

52 1949 istikrazı tahvillerinin it
fası 

53 1949 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin faizi 

57 % 5 faizli 195 L 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 

4 502 185 

5 819 170 

4 635 900 

21 950 

10 477 020 

2 614 775 

2 200 000 

8 725 

4 823 500 

5 870 700 

4 160 000 

17 200 

0 

5 524 028 

4 920 000 

21 472 

10 465 500 

2 494 775 

2 320 000 

8 725 

4 823 500 

5 650 800 

4 380 000 

17 200 

0 

5 524 028 

4 920 000 

21 472 

10 465 500 

2 494 775 

2 320 000 

8 725 

4 823 500 

5 650 800 

4 380 000 

17 200 

Yekûn 10 048 000 10 048 000 10 048 000 

Q6 Amortosman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin faiz ve ikramiyesi 2 500 000 2 227 236 2 227 236 

67 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin itfası * 1 512 200 1 785 000 1 785 000 



Derlet Borçları 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

68 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin umumi masrafları 100 000 12 764 12 764 

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 

Yekûn 

Yekûn 4 112 200 4 025 000 4 025 000 

71 

72 

73 

% 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin fa
izi 
% 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin it
fası 
% 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin 
umumi masrafları 

2 900 070 

1 754 000 

100 030 

2 814 250 

1 840 000 

9 750 

2 814 250 

1 840 000 

9 750 

Yekûn 4 754 100 4 664 000 4 664 000 

0 

0 

0 

0 

3 750 000 

3 750 000 

100 000 

7 600 000 

3 750 000 

3 750 000 

100 000 

7 600 000 

Fasıl yekûnu (Konsolide îç 101 522 294 103 997 000 103 997 000 
Borçlar) ======= = = = = = = ============ 

B - Dalgalı Borçlar 
1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 20 000 1 500 1 500 
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1956 1957 yılı için 
Yi 11 Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M'. Tahsisatın nev'i Lira Lira l i r a 

16 Zirai Donatım Kurumu ser
maye kredisinin faizi 

17 Zirai Donatım Kurumu ser
maye kredisinin itfası 

818 4649, 4604, 4911, 6400 ve 5433 I 
sayılı Kanunlar gereğince ya
pılacak ödemeler 

11 Su îşleri kredisinin faizi 696 000 520 000 520 000 
12 Su îşleri kredisinin itfası . 100 000 100 000 100 000 

Yekûn 796 000 620 000 620 000 

189 000 

100 000 

99 000 

100 000 

99 000 

100 000 

Yekûn 289 000 199 000 199 000 

21 Devlet Malzeme Ofisi serma- ' ' 
ye kredisinin faizi 27 000 35 000 35 000 

22 Devlet Malzeme Ofisi sermaye 
kredisinin itfası * 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Yekûn 1 027 000 1 035 000 1 035 000 

26 Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin faizi 141000 85 000 85 000 

27 Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisinin itfası 1.00 000 .100 000 100 000 

Yekûn '241 000 185 000 185 000 

Fasıl yekûnu 2 353 000 2 039 000 2 039 000 

821 Hükme bağlı borçlar 1 186 688 2 000 000 2 000 000 
822 6684 sayılı Kanun gereğince 

çıkarılan bonoların itfası 0 10 000 000 10 000 000 

Dalgalı iç borçlar yekûnu 3 509 688 14 040 500 14 040 500 

îç borçlar yekûnu 105 031 982 118 037 500 118 037 500 



M. Tahsisatın nev'i 

Devlet Borçlan 

1956 
Y ı l ı 

tahsisat] 
Lira 

— 2M/B ~ 
1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II - Dış borçlar 
2434,' 1375, 2745, 3156,4171, 
4882,5676, 6377, 5282, 5359, 
5852, 6336, 5824 ve 6352 sayılı 
kanunlar gereğince temin olu
nan krdi ve istikrazlar 

12 Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti Hükümetinden temin 
olunan kredinin taksiti 

0 10 milyon isterlinlik İngiliz 
kredisinin faizi 

0 10 milyon isterlinlik ingiliz 
kredisinin itfası 

0 10 milyon isterlinlik ingiliz 
kredisinin umumi masrafları 

Yekûn 

21 15 milyon isterlinlik ingiliz ve 
Fransız iştik razının- faizi 

22 15 miliyon isterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazının itfası 

Yekûn 

26 2 milyon isteıİmlik ingiliz is
tikrazının faizi 

27 2 milyon isterlinlik ingiliz is
tikrazının itfası 

Yekûn 

31 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının faizi 

32 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazının itfası 

Yekûn 

-850 494 

105 646 

2 561 090 

l 080 

2 667 816 

830 478 

7 031 578 

3 862 056 

110 732 

937 544 

1 048 276 

14 958 

126 641 

55 000 

0 

0 

0 

0 

617 949 

7 244 107 

7 862 056 

82 394 

965 882 

1 048 276 

ti 130 

130 469 

55 000 

0 

0 

0 

0 

617 949 

7 244 107 

7 862 056 

82 394 

965 882 

1 048 276 

11 130 

130 469 

141 599 141 599 141 599 



274/6 —• Devlet Borçlan 
1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edileş 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yekûn 54 877 

0 10 milyon dolarlık Amerikan 
kredilinin faizi 1 818 0 0 

0 10 milyon dolarlık Amerikan 
kredisinin itfası 53 059 0 0 

41 16 300 000 dolarlık Milletler
arası imar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin faiz ve masraf
ları 2 008 266 1 942 670 1 942 670 

42 16 300 000 dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkmma Ban
kası kredisinin itfası 1 477 580 1 539 734 1 539 734 

43 16 300 000 dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin umumi masraf
ları 1 1 1 

44 Milletlerarası îmar ve Kalkm
ma Bankasının sair kredileri
nin fi»iz ve masrafları 1 1 1 

51 

52 

56 

57 

61 

72 

Yekûn 

38 milyon dolarlık Marshall 
Kredisinin faizi 
38 milyon dolarlık Marshall 
Kredisinin itfası 

Yekûn 

36 milyon dolarlık Marshall 
Jcredisinin faizi 
36 milyon dolarlık Marshall 
kredisinin itfası 

Yekûn 

11 200 000 dolarlık Marshall 
kredisinin faizi 
Askerî teslihat kredileri tak
siti 

3 485 848 

2 667 083 

3 842 272 

6 509 355 

2 533 705 

2 545 756 

5 079 461 

398 780 

8 988 000 

3 482 406 

2 563 672 

3 842 272 

6 405 944 

2 462 693 

2 609 798 

5 072 491 

791 056 

8 400 000 

3 482 406 

2 563 672 

3 842 -272 

6 405 944 

?. 462 693 

2 609 798 

5 072 491 

791 056 

8 400 000 



Devlet Borçlan — 274/7 — 
1956 mi yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

76 Alacaklı başlangıç kredisinin 
faizi 2 275 000 . 2 275 000 2 275 000 

81 Kote kredisinin faizi 2 730 000 2 730 000 2 730 000 
82 Kote kredisinin itfası 1 1 1 

Yekûn 2 730 001 2 730 001 2 730 001 

86 Anadolu Demiryolu, Haydar
paşa Limanı ve Mersin - Tar- ^ 
sus - Adana Demiryolu muba
yaa taksitleri ile 1935 ve 1937 
Türk borcu taksitleri 0 9 343 223 9 343 223 
Fasıl yekûnu (Dış borçlar ye- — 
kûnu) 41 591 563 47 607 052 47 607 052 

Beşinci kısım yekûnu 146 623 545 165 644 552 165 644 552 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısmı yekûnu 146 154 096 155 882 500 155 882 500 
Beşinci kısmı yekûnu 146 623 545 165 644 552 165 644 552 

UMUMÎ YEKÛN 292 777 641 321 527 052 321 527 052 
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Rapor 

16 .1 . 1957 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Muayyen hizmetlerin ifası için talebolunan tahsisat bakımından bütçe teklifleri, hükümetle
rin umumi programları dairesinde bir yıllık faaliyet programı mahiyetini arz etmektedir. Büyük 
Millet Meclisinin bütçe üzerindeki tasarruf ve murakabesini bihakkin Bağlıyabilmek için, bir taraf
tan geçen yıl yerilen, diğer taraftan da yeni yıl için talebolunan tahsisatın sarf mahallerini ve şekli
ni tesbit etmek ve bu suretle hizmetlere nüfuz eylemek iktiza eder. Bu noktai nazar esas kabul olu
narak Maarif Vekâleti bütçesini muhtelif hizmetler çerçevesinde tetkik eylemekte metod olarak 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Maarif Vekâleti 1957 teklif bütçesi, 436 793 866 lirası umumi masraflar, 43 545 386 lirası Ve
kâlet bütçesinde, 8 075 000 lirası Nafıa ve Maliye bütçelerine nakledilmek üzere 51 620 386 lirası 
yatırımlar olup, ceman 488 414 252 liradır. 

4 milyara yakın bütçemizde Millî Müdafaadan sonra Maarif hizmetlerine bu miktar tahsisat ay
rılmış olmasını hükümetimizin Maarif dâvasına atfetmiş olduğu ehemmiyetin kati bir delili olarak 
kabul etmek lâzımgelir. Filhakika 1948 de 157 küsur* milyon lira plan Maarif bütçesi 1957 de her 
sene bir miktar artırılmak suretiyle 488 küsur milyon liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

No, 1 

Yıl 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Bütçe ile 
Ek ve aktar
ma suretiyle 

verilen ödenek alman ödenek 

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 
488 414 252 

50 728 344 
26 152 128 
1 436 198 
1 237 412 
3 262 786 
2 044 900 
401 500 

1 835 500 
— 

Toplam ; 

157 725 592 
191 884 971 
177 880 545 
189 719 402 
202 681 956 
236 234 289 
263 748 223 
362 961 793 

— 

Hususi 
fasıl ve pansi
yon ödenekleri 

2 326 706 
1 621 922 
3 145 823 
3 318 281 
707 661 

13 689 883 
40 724 613 
1 705 075 

— 

-

Genel topiam 

159 552 298 
193 506 893 
181 026 368 
193 037 683 
203 989 617 
249 924 172 
304 472 836 
364 666 868 
425 833 530 

Bütçe tetkikatımız Eiyasetin tarafımıza tebliğ ettiği esaslar çerçevesinde yapılmıştır. Bu duru
ma göre personel masraflan, yolluklar, idare masraflan, münakeleler, tahsisat bakiyesi durumu ve 
zaruri ihtiyaçlar, tasarruf imkânları ayrı ayn tetkik ve tesbit olunmuştur. 1957 yılı bütçesi 1956 
ya nazaran 63 322 672 lira fazla ve 701 950 lira eksik olarak tesbit olunmuştur. Aşağıdaki (2) nu
maralı cetvel umumiyet itibariyle 1956 ve 1957 bütçelerini hizmet bölümleri olarak mukayeseli şe
kilde göstermektedir. \ 
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No. 2 

Mukayeseli Maarif Vekâleti 1957 yılı teklif bütçesi 

_ 

Hizmetin mahiyeti 

Vekil tahsisatı 
Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar ... 
Yardımlar 
Yatırımlar 

Yatırımlar (Nafıa Bütçesine) 
» (Maliye Bütçesine) 

Yekûn 

Yekûn 

1956 yılı 
Tahsisatı 

Lira 

12 000 
328 459 218 

5 565 858 
42 375 312 

923 000 
7 444 756 

41 053 386 

425 833 530 
— 
— 

425 833 530 

1957 yılı 
Teklifi 

Lira 

12 000 
375 600 263 

5 926 908 
46 071 939 

923 000 
8 259 756 

43 545 386 

480 339 252 
8 000 000 

75 000 

488 414 252 

Fazlası 
Lira 

__ 
47 846 995 

361 050 
3 69Ş 627 

— 
. 851 000 
2 492 000 

55 247 672 
8 000 000 

75 000 

63 322 672 

Eksiği 
Lira 

— 
705 950 

. — 
— 
— 

36 000 
— 

741 950 
— 
— 

741 950 

425 833 530 
741 950 1956 da düşülen 

425 091 580 
63 322 672 1957 yılı için zam 

488 414 252 1957 yılı 'bütçemizin yekûnu 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile fazlalığın mühim kısmı olan 47 846 995 lirası 
personel masrafları karşılığıdır. Geriye kalan 10 milyon küsuru yatırımlar ve 3 696 627 lirası da 
daire hizmetleri karşılığıdır. 

Aşağıdaki (3) numaralı cetvel, yapılan zamları ve tenzilleri taf silen göstermektedir. 

No. 3 

1957 yılı için zammolunan tahsisah gösterir listedir, 

F. M. Talısisatın nev'i 
Zammedilen Tenzil edilen 

Lira Lira 

201 
202 

203 
204 
206 

12 
11 
12 
20 
12 

12 

Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez hizmetliler üereti 
Vilâyet hizmetliler ücreti 
Köy öğretmenleri ücreti 
Vilayetler geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve öğretmenler ücreti 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 

35 587 600 
44 115 

1 021 630 
— 

46 800 
554 100 
600 000 

__ 
— 
— 

705 950 
— 
__ 
— 
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Zammedik 

P. M. Tahsisatın nev'i 

209 
211 
217 
217 
217 
301 
301 
301 
302 
302 
304 
304 
304 
308 
310 
m 408 
415 
418 
418 
419 

419 
420 
420 
421 
423 
425 

428 
429 

451 
453 
476 
478. 

611 
612 
612 

22 
40 

— 
10 
30 
40 
40 
50 
60 
10 
60 
12 
21 
22 
12 
91 
— 
— 
40 
10 
20 
10 

20 
10 
40 
13 
— 
17 

— 
— 

40 
40 
20 
— 

10 
20 

Vilâyetler memurları doğum yardımı 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Saati mesai h'aricinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler, 
Ek görev tazminatı ve başöğretmen ücreti 
Meslekî ve Teknik Okullar öğretmenlerinin ders ücreti 
Ders ücreti 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Kırtasiye 
Isıtma 
Vilâyetler P. T. ücreti 
Merkez Telefon masrafları 
Vilâyet telefon masrafları 
Vilâyet tedavi masrafları 
Ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişleri daimî vazife harcırahı 
Temsil masrafları 
Anıtlar Yüksek Kurulunun üyelerinin harcırahları 
Anıt - Kabir umumi masrafları 
Lise ve ortaokullar umumi masrafları 
îmam - Hatip okulları umumi masrafları 
Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları 
masrafları 
Ticaret ve diğer meslek okullar ve enstitüleri masrafları 
İlköğretim okulları umumi masrafları 
Yatılı ilkokullar umumi masrafları 
Okul 'kütüphaneleri umumi masrafları 
Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası umumi masrafları 
Kanunları uyarınca ecnebi memleketlere gönderilecek fevkalâde 
sanat istidatlı çocukların her türlü masrafları 
Kamp masrafları 
Aklen ve ruhen geri kalmış çocukların eğitimi için umumi 
masrafları 
Derleme masrafları 
Kültür münasebetleri umumi masrafları 
Meslekî ve teknik kurslar ! 

Hibe suretiyle ithal edilecek gıda maddeleri ile tahmil, tahliye 
ve sevk, muhafaza ve tevzi masrafları karşılığı 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
Uneseo Türkiye Millî Komisyonuna yardım 
Teknik Üniversitede istihdam olunacak iki uzman için yar
dım — 36 000 

612 30 Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Millî Komisyonuna 
yardım 15 000 — 

701 10 Devlet malı binaların onarımı , 392 000 — 
701 20 Devletçe intifa edilen hükmi şahsiyetlere aidolan binalann 

onarımı 100 000 — 

Zammedilen Tenzil edilen 
Lira Lira 

250 000 &.-
100 000 — 

1 325 350 — 
24 400 — 
593 000 — 

4 000 000 — 
3 700 000 — 

5 000 — 
5 000 — 
6 750 — 
6 300 — 
7 500 — 
29 000 — 
50 000 — 
30 000 — 
150 000 — 

rahı 71 500 — 
5 000 — 
10 000 — 
300 000 — 
100 000 — 
89 000 — 

197 265 — 
1 000 000 — 
921 565 — 
460 390 " — 
15 000 — 
76 800 — 

37 600 — 
15 000 — 

49 999 — 
1 860 — 

117 148 — 
250 000 — 

50 000 — 
800 000 — 
36 000 — 
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F. M. 

474 

741 
741 

— 

19 
20 

Tahsisatın nev'i 
Zammedilen Tenzil edilen 

Lira Lira 

Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak 
masraflar 
İnşaat ve tamirat 
öğrenci yurtlan inşaatı 
Nakil vasıtaları mubayaası 

her türlü 
2 000 000 
6 750 000 
1 250 000 

75 000 

Yekûn 63 322 672 741 950 

1957 yılı bütçesi için (D) cetveline ilâve edilen hizmetliler kadroları 100 adedi 6728 sayılı Ka
nunla kabul edilen ilkÖğretmen okulları için ve 278 de umumi olmak üzere eeman 378 aded olup 
yıllık tutan 1 021 630 liradır. Aşağıdaki (4) numaralı cetvelde tafsilen gösterilmiştir. 

No; 4 

1957 yılı için D - cetveline ilâve eddlen hizmetliler kadrolan 

Dairesi 

Merkez 
Yüksek öğretim 
Orta öğretim 
Güzel sanatlar 
Eski eserler ve müzeler 
Kütüphaneler 
özel okullar 
Neşriyat 
Meslekî ve teknik öğretim 
İlköğretim 

İlkÖğretmen okulları için 1956 da 6728 sayılı 
Kanunla kabul edilmiş olan kadrolar karşılı* 
ğı için 

Aded 

11 
2 
60 
4 
67 
5 
4 
1 
50 
85 

278 
v , -.:• 

Yıllık tutarı 
Lira 

44 115 
5 920 

137 320 
8 460 

202 465 
11 000 
10 150 
5 075 

237 570 
202 620 

819 980 

100 201 650 

Yekûn 1 021 630 

(L) cetvelinden 1957 yılı bütçesinde serbest bırakılması istenilen kadrolar 21 aded olup derece 
ve maaş durumları aşağıdaki (5) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
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No : 5 

1957 yılı için - L - cetvelinden serbest bırakılan kadrolar 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 
11 
12 
13 

Mümeyyiz 
•» 

Başkâtip 
Kâtip 

Maarif daireleri 
4 
5 
2 
10 

35 
30 
25 
20 

Sağır, dilsiz ve körler okulu 
6 Müdür 1 70 , 

Bütçe tetkikatını yaptığımız 28 . XII . 1956 tarihine kadar fasıldan fasla yapılan münakale 
durumu aşağıdaki (6) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

No. i 6 

Fasüdan fasıla münakale cetveli 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

201 
206 
206 
217 

217 
301 
301 
304 
304 
304 
307 
308 
420 
425 

12 
12 
40 
30 

40 
50 
60 
12 
21 
22 
10 
12 
10 
13 

Vilâyetler memurları maaşı 5 700 000 
Vilâyetler memurları çocuk zammı — 
Yakacak zammı — 
Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, eksersiz ve şef
lik ücretleri — 
Ders ücretleri — 
Aydınlatma — 
Isıtma % — 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri — 
Merkez telefon masrafları — 
Vilâyetler telefon masrafları — 
Daimî vazife harcirahı 200'000 — 
Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları — 200 000 
îlköğretmen okulları umumi masrafları 20 000 — 
Maarif Vekâleti adına ecnebi memleketlere gönderilecek öğren
cilerin her çeşit masrafları 75 000 — 

761 10 5375 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yurt ve aş 
evlerinin tesis masrafları 25 000 — 

421 14 Millî Kütüpane umumi masrafları — 25 000 

600 000 
100 000 

3 000 000 
2 000 000 

5 000 
5 000 
25 000 
40 000 
20 000 

6 020 000 6 020 000 

Keza bütçe tetkikatını yaptığımız 28 . XII . 1956 tarihindeki tahsisat bakiyesi aşağıdaki (7) nu
maralı cetvelde gösterilmiştir: 



No : 7 

Tahsisat bakiyesini gösterir listedir 

28.XII.1956 
tarihindeki 

bakiye 
F. M. Tahsisatın nevi Ura 

201 11 Merkez memurları maaşı 20 000 
201 12 Vilâyetler memurları maaşı 12 000 000 
203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti — 
207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince Ödenecek 

para mükâfatı 30 000 
209 — 5434 saydı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrası ile 34, 38, 39 neu madde

leri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
217 10 789 ye 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatları 
217 20 Askerlik dersleri öğretmenlik ücretleri 
305 12 Vilâyetler (kira bedeli) 
307 10 Daimî vazife harcırahı 
307 20 Muvakkat vazife harcırahı 
307 30 Müfettişler harcırahı 
415 10 Müzeler ve anıtlar umumi masrafları 
417 10 Yüksek öğretmen okulları masrafları 
417 20 Eğitim enstitüleri masrafları, 
417 30 Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarı 
418 10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları 
419 10 Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları masrafları 
424 — İstanbul Kandilli Kasathanesi umumi masrafları 
426 — Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu umumi masrafları 
427 — Korunmaya muhtaç çocuklar umumi masrafları 
451 10 Yaym masrafları fi 
453 40 Kurum ve derneklere katılma payı 
453 50 Türkiye'de toplanacak kongre ve konferansların her eeeşit masrafları 
601 10 Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleri ile başka masrafları 
601 20 Memur" çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak indirmeler karşüığı 
602 — Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yar

dımları 
701 — Devlet malı binaların onaranı 
731 — İstimlâk ve satmalına masrafları 
772 — Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 
775 — Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşu "hakkında yapılacak her türlü 

masraflar 22 000 

L 200 000 
120 000 
28 000 
6 000 
50 000 
70 000 
40 000 
13 000 
80 000 
58 000 
60 000 
60 000 
89 000 
15 000 
12 000 
12 000 
28 000 
47 000 
12 000 
67 000 
40 000 

40 000 
12 000 
30 000 
412 000 

Yekûn 14 673 000 

1957 yılı teklif bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel masraflarının idare ve 
öğretim itibariyle dağılışını gösterir (8) numaralı cetvel aşağıdadır. 

http://28.XII.1956
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No. 8 

1957 ytk bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel masraflannın idare ve öğretim iti
bariyle dağıtımım gösterir Üstedir 

İ z a h a t 
İdarî işleri 
Lira 

2 667 126 
1 693 690 
% 421 660 

35,955 
26 650 

— 
96 180 
39 760 

1 592 170 
191,1)90 
128 590 
102 370 
63 450 

1 193 280 
597 450 
5« 800 
33 850 
838 380 
818 930 
51 600 
20 730 
802 605 

— 
42 300 
31 500 
40 600 

~ 

için 
Aded 

440 
415 
391 
10 
7 
— 
14 
9 

520 
34 
19 
24 
6 

348 
130 
15 
9 
89 
198 
11 
5 

176 
— 
15 
7 
8 

öğretim işleri için 
Lira 

—.• 
— 

781 280 
24 440 
76 140 

— 
— 

42 161 800 
11 420 

— 
886 600 

— 
27 454 395 
5 332 340 
481 285 
388 320 

— 
. 

— 
— 
— 

218 430 710 
733 480 
38 100 

.— 
190 650 

Aded 

__ 
— 
— 
92 
5 
10 
' — 
— 

6 727 
3 
— 
131 
— 

5 898 
929 
76 
72 
— 
— • 

— 
__ 
— 

48 043 
151 
11 
_._ 

Merkez teşkilâtı 
Maarif daireleri 
İlköğretim müfettişleri 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
İstanbul Kandilli Basathanesi 
Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişliği kâtipleri 
Orta öğretime bağlı okullar 
İstanbul Valdebağı Prevantoryum ve Sanatoryumu 
Yurtlar kadroları 
İstanbul Teknik Okulu 
\feslekî ve teknik öğretim (Yap* işleri taşra kadrosu) 
Meslekî ve teknik okullar 
İlköğretmen okulları 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası 
Eski eserler ve müzeler 
İstanbul Maarif Basımevi 
İstanbul Derleme Müdürlüğü 

— - Umumi kütüphaneler 
İlkokul öğretmenleri 
İmam - Hatip okulları 
Sağır, dilsiz ve körler okulu 
Anıt - Kabir kadroları 
2919 sayılı Kanuna göre kadrosuz istihdam edilen
lerin bir yıllık maaşları 

13 575 816 2 900 296 990 960 62 148 Yekun 
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îdarî işler 
Lira 

12 000 
2 100 

14 317 710 

— 
— 

1 332 575 
— 

6 196 690 

851 620 

için 
Aded 

— 
6 856 

— 
— 

352 
— 

22 251 

— 

Öğretim işleri için 
Lira 

— 

52 945 
142 800 

5 440 000 
— 

2 317 708 

13 482 600 
20 896 740 

Aded 

-— 
—. 

80 
3 200 

— 
177 

__ 

Vekil tahsisatı 
Temsil tahsisat 
(D) cetveline bağlı hizmetliler : Fasıl 202, madde 
11-12 
Açık maaşları için 
Stajyer köy öğretmenleri : Fasıl 202, madde 20 
Eğitmenler ücreti : Fasıl 202, madde 30 
Geçici hizmetliler ücreti : Fasıl 203, madde 11-12 
Ecnebi uzman, öğretmenler ücreti : Fasıl 204 
Ek görevliler (Müdür ve muavinleri) : Fasıl 217, 
madde 10 
Ders ücretleri : Fasıl 217, madde 20, 30, 40 
Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları, yaka
cak zammı, ecnebi dil bilenlere para mükâfatı, 
emekli keseneği ve mesai saati dışında çalıştırıla
cakların ücretleri : Fasıl : 206, 207, 209 ve 211 

36 288 510 32 359 339 323 753 65 605 Yekûn 
— 22 251 — — Ek görevlilerin esas vazifeleri öğretmenlik olup, 

bu iş kendilerine ilâve olarak verildiği için 
idari işlerde aylıklı ve ücretli olmak üzere : 
32 335 — 22 251 = 10 084 kişi hkmetli olarak" 
çalışmaktadır. 

36 288 510 10 108 339 323 753 65 605 Yekûn 
ı , , ı ' i ' " , , , " , :TJVT ::',;:; ' . • , ., . • 

Lira 

339 323 753 öğretim işleri için 
36 288 610 îdari işler için 

375 612 263 Yekûn 

12 000 Birinci kısım 
375 600 263 İkinci kısım 

^75 612 263 Yekûn 

1957 yılı Maarif Vekâleti teklif bütçesindeki tahsisatın daireler itibariyle tevziini gösteren (9) 
numaralı cetvel aşağıdadır. Bu cetvel dairelere ayrılan tahsisat miktannı mukayeseli olarak tetkik 
imkânını vermektedir. 
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Maarif Vekâleti 1956 yılı bütçesi imkân nispetinde âzami tasarrufa riayet olunarak tatbik olun

muştur. 

Maarif Vekâleti 1957 yılı bütçesi üzerinde umumi olarak arz olunan malûmatı mütaakıp muh
telif fasıl ve maddelerde geçen yıl yapılan masraflar, 1957 yılı tahsislerinin sureti tevzii ve sair 
hususat hakkında gerekli şifahi ve mufassal malûmat arz olunacağından bütçe üzerinde teşriî mu
rakabenin bihakkin teminine medar olmak üzere hizmetlere göre bütçenin tetkikine geçmeyi uy
gun bulmaktayız. Bu arada kültür müesseselerimizin umumiyet itibariyle mevcut durumunu tesbit 
etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Aşağıda gösterilen (10) numaralı cetvel 1956 - 1957 ders yüı 
başındaki muhtelif derecelerde okul sayısını göstermektedir. 

No. 10 

1956 - 1957 Ders yıh başında muhtelif derecedeki okuUarrû sayısı 

Okul sayısı 

ilk öğretim 

ilkokuâ 19 562 
tlköğretmen okulu 42 

Orta öğretim 

Liseler (6 tanesi kolej) 100 
Liselere bağlı orta okullar 86 
Müstakil orta okullar 464 

özel öğretim 

îmam - Hatip okulu 17 

Meslekî ve teknik öğretim 
Erkek teknik 

Tekniker okulu 3 
Motor - Makine Okulu 1 
İstanbul Orta Terzilik Okulu t 1 
İstanbul Matbaacılık Okulu 1 
Kırıkkale îş Okulu 1 
Kimya Sanat Enstitüsü ^ 1 
Erkek Sanat enstitüsü 70 
Yapı enstitüsü 6 
Erkek Orta Sanat okulu 10 
Muhtelif gayeli okul 3 
Akşam Tekniker okulu 3 
Akşam Erkek Sanat okulu 6 
Akşam Erkek TerzEik Okulu 1 
Köy Demircilik ve Marangozluk kursu 247 
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu 1 
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Ticaret öğretim 

Ticaret lisesi 
Orta ticaret okulu 
Ticaret şubesi bulunan liseler 
Akşam ticaret lisesi 

Okul sayısı 

21 
1 
5 
1. 

Kız tcl;:ıik 

Olgunlaşma kıa enstitüsü i 
Kız enstitüsü 78 
Kız orta sanat okulu 6 
Akşam kız sanat okulu ^ 139 
Köy kadınları gezici kursu 587 
Sekreterlik okulu 1 

Yüksek okullar 

Eğitim enstitüsü 3 
Yüksek öğretmen okulu 1 
Güzel Sanatlar Akademisi 1 
Ankara Devlet Konservatuvarı 1 
İstanbul Teknik Okulu 1 
Zonguldak Maden Teknik Okulu 1 
Erkek Teknik öğretmen Okulu 1 
Kız Teknik öğretmen Okulu 1 
Ticaret öğretmen Okulu 1 
Yüksek ekonomi ve ticaret okulu 2 
Akşam Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 1 

ilköğretim 

İlköğretimin, milletlerin kültürel, " sosyal ve ekonomik inkişafında birinci derecede müessir 
bir faktör olduğu münakaşa götürmez bir hakikattir. Ayrıca bugünkü teknik inkişaf muvacehesinde 
moderin bir ordunun eğitimi bakımından da ehemmiyeti aşikârdır. Hele maalesef okur yazar nis
peti % 36,5 gibi düşük olan memleketimizde ilköğretimin birinci plânda bir dâva olduğu inkâr kaimi 
etmez bir vakıadır. 

1950 den evvel bu dâva ilköğretim seferberliği namı altında ele alınmış; ve maalesef köylüye zorla, 
programsız ve plânsız olarak mektep yaptırma yarışı şeklinde tatbik sahasına konulmuş, bu suretle 
bu mühim dâva aksak bir tatbikatla kökünden sarsılmıştır. Bilâhara köy okullarının Devlet tarafın
dan yaptırılması yolunda 1950 den evvel çıkarılan 5828 sayılı Kanunla dâva ciddî şekilde ele alın
mış ve 1951 de inşaat için konulan 8 800 000 liralık tahsisat miktarı 1956 da 20 milyona çıkarılmış
tır. Hükümetimizin ilköğretim mevzuunda çok ciddî ve kati teşebbüslere girişmiş olduğunu memnun
lukla ve takdirle ifade etmek lâzımgelir. Filhakika İlköğretim Şûrasının toplanarak münhasıran İlk
öğretim Kanunu üzerinde çalıştıği ve bilâhara vekâletin İlköğretim Kanununu hazırlıyarak Maliye 
Vekâletine gönderdiği malûmdur. Fakat Anayasanın 87. maddesinin ilk tahsili mecburi ve meccani 
kılmış olmasına rağmen henüz mecburi ilk tahsil çağında bulunan yuvarlık 3 milyon civarındaki 
çocuğun ancak mektep imkânsızlığı ve hoca yokluğu sebebiyle % 65 ini okutabilecek durumda bulun
duğumuz da çok acı olarak tavsif edebileceğimiz bir hakikattir. Halen 17 binden fazla köyümüz 
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okuldan mahrumdur. Birçok şehirlerimizde ilk tedrisatın ne şekilde yapıldığı malûmdur. Bu itibarla 
İlk Tedrisat Kanununun bir an önce Meclise getirilmesini ve tatbika konulmasını ehemmiyetle ve 
ısrarla temenniye değer bulmaktayız. Tekrar ve teyiden ifade etmek yerinde olur ki, Hükümetimiz, 
İlköğretim mevzuunda gerek ilkokul öğretmenlerinin kadroları ve gerek intibak Kanunu ve gerekse 
köy enstitüleriyle öğretmen okulları arasındaki ikiliği giderme ve gerekse köy enstitüsü mezunu 
öğretmenlerin intibakına dair Meclis gündeminde müzakere edilmekte olan kanunla bu dâvaya büyük 
ehemmiyet atfetmiş olduğunu ispat ve teyidetmiştir. Keza öğretmen okulları adedinin 42 ye çıkarıl
ması da bu mevzuda mühim bir hizmet ve adım sayılaibilir. Mevcut hesaplara göre her yıl 3 500 civa
rında mezun alınmaktadır. Aşağıdaki (11) numaralı cetvel mevcut ilkokul, okul ihtiyacı, okumu 
çağındaki çocuk, okuma imkânı bulan ve bu imkândan mahrum çocuk sayısını taf silen göstermektedir. 

No: 11 

Okuma çağında çocuk 
Mevcut okul sayısı (*) Okul ihtiyacı sayısı (**) 

Şehir Köy Yekûn Şehir Köy (•**) Yekûn Şehir Köy Yekûn 

1 903 17 659 19 562 592 17 292 17 884 811 778 2 417 222 3 229 000 

Tahsilden mahrum çocuk 
öğrenci sayısı (*) sayısı 

Şehir Köy Yekûn Şehir Köy Yekûn 

750 529 1 365 673 2 116 202 53 777 1 051 549 1112 798 

Bütçe Komisyonumuz, Büyük Millet Meclisimiz gibi ilköğretim dâvalarına büyük ehemmiyet at
fetmektedir. Bu cümleden olarak her yıl Bütçe Encümeni, ilkokul inşaatı mevzuunda hararetli mü
zakereler akdeder ve her yıl hükümetten gelen teklife milyonlarca yeni zamlar yapar. Buna rağmen 
dâvayı esastan hal imkânını sağlıyacak olan ilk tedrisat kanunu bir türlü Meclise gelmez. Bu sene 
Yüksek Komisyonun ilk tedrisat kanununu Meclise bir an önce intikal ettirilmesi yolunda temenni 
karan almasını ehemmiyetle ve ısrarla teklif etmekteyiz. Geçen sene verilen 20 milyon liranın sarf 
şekli (12) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

(*) 1. 1956 - 1957 ders yılı bağında vilâyetlerden alman muvakkat rakam. 
(**) 2. İstatistik Umum Müdürlüğünün 1945 -1950 nüfus artış temposuna göre, tesbit ettiği 

cetvelden ahnmıştır. 
Y#*#^ $ Köylerde yeniden okul yapılıp tedrisata açılmış olmasına rağmen okulsuz köy sayısının 

geçen yıla nispetle fazla görünmesinin sebebi 1955 nüfus sayımı neticesine göre yeniden (699) köy 
(muhtarlık) sayısının artmış olmasından ileri gelmiştir. 

::P 
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Ko: 12 

Lira 

1. 256 Aded yeni okul için 10 430 555 
2. 194 Aded harap okul yerine yeni okul için 6 520 000 
3. İkmali inşaat ve onarım için 2 897 445 
4. Teknik eleman yolluğu ve büro giderleri 152 000 

Yekûn 20 000 000 

Bu tahsisatın tevzi şekli Yüksek Bütçe Komisyonumuzun aldığı okur - yazar nispeti esasına gö
re vekâletçe hassasiyetle tatbik edilmektedir. Aşağıdaki (13) sayılı cetvel vilâyetlere göre 20 milyon 
liranın tevzi şeklini göstermektedir ; 

No: 13 

İlin adı 

Adıyaman 
Adana 
Afyon 
Ağrı 
A.masya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 

Vekâletçe gön
derilen yardım 

ödeneği -

300 000 
400 688 
180 000 
350 000 
135 000 
580 000 
250 000 
110 000 
235 000 
375 000 
120 000 
300 000 
250 000 
340 000 
100 000 
350 000 
400 000 
227 000 
350 000 
200 000 
500 000 
175 000 

İlin adı 

Elâzığ 
Erzinca'n 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli . 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

Vekâletçe gön
derilen yardım 

ödeneği 

380 000 
210 000 
500 000 
330 000 
380 000 
320 000 
260 000 
200 000 
450 000 
270 000 
100 000 
100 000 
200 000 
320 000 
400 000 
222 000 
130 000 
267 000 
513 312 
300 000 
270 000 
400 000 

İlin adı 

Maras 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 

• Ordu 
Rize 
Samsun 
Sakarya,. 
Sihri 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urıa 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Vekâletçe gön
derilen yardım 

ödeneği 

400 000 
430 000 
120 000 
320 000 
120 000 
220 000 
420 000 
250 900 
400 000 
250 688 
350 000 
170 000 
790 000 
120 000 
350 000 
450 000 
270 000 
425 000 
250 000 
420 000 
425 000 
300 000 

Yekûn 20 000 000 

1957 yılı için 742 nci fasıl ve maddeye vaz'olunan 20 000 000 liralık tahsisat aşağıdaki 14 sayılı 
cetvelde gösterildiği üzere sarf olunacaktır. 
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Yapılacak okul 
Yapılacak bina Beherinin tahminî 

sayısı keişf bedeli Tutan 

1. Okulsuz köylerde yeniden inşa edile
cek muhtelif tip okul binası 

2. Okullu köylerde harap ve elverişsiz 
okullar yerine yeniden yapılacak bi
nalar 

3. îkmali inşaat ve esaslı onarını 
4. Teknik elemanların geçici görev yol

lukları ve diğer inşaat masrafları 

300 

60 

50 000 

40 000 

15 000 000 

2 400 000 
2 200 000 

400 000 

Yekun 20 000 000 

Maarif Vekâletince İlköğretim kanun lâyihasına muvazi olarak ayrıca 12 yıllık ilköğretim plânı 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu plâna göre mevcut 17 292 okulsuz köyün 12 yılda okula ve öğ-
retmene kavuşturulması icabetmektedir. 20 milyon lira ile senede vasati olarak ancak 450 - 500 
okul yapılabilmektedir. Bu tempo dâhilinde plânın gerçekleşmesi için 35 - 40 yıl beklemek icabet
mektedir. Halen bu hususta Vilâyetlerin keşiflere müstenit; (Yeniden inşa ettirilecek, yanan ve 
yıkılanların yerine yaptırılacak okullariyle geçmiş yıllarda yapılnuş olup harabolmaya yüz tutmuş 
olanlarının yapını ve tamirleri için) asgari bir tutumla 1957 yılı istekleri 58 768 296 lirayı bul
maktadır. Bugünkü rayiç üzerinden yapılan hesaplara göre köylerde okul dâvasının halli yolun
da 717 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Bu husus göz önünde bulundurularak 1957 m alî yılı bütçesi ile köy .»kulları inşaatı için verile
cek ödeneğin artırılmasını zaruri görmekteyiz. 

Halihazırda şehir ve kasabaların 600 e yakın ilkokula daha ihtiyacı bulunmakta ve bunların 
inşası için de 115 800 000 liraya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bugün mevcut şehir ve kasaba ilkokulları tahsil çağındaki çocukların hepsini istiabedememekte 
ve bu yüzden birçok yerlerde çifte ve hattâ bir kısmında üçlü, dörtlü tedrisat yapılmasma rağ
men yine bir miktar öğrenci okul dışı kalmaktad ir. Bu yüzden mahallî okul yaptırma teşebbüsleri 
gittikçe artmakta ve bugün yurdumuzun muhtelif kasabalarında 254 aded İlkokul Yaptırma Der
neği kurulmuş bulunmaktadır. Okul yaptırma derneklerinin 1956 malî yılında Maarif Vekâletin
den istedikleri yardım parası 8 milyon lirayı geçmektedir. 1956 malî yılı bütçesiyle alıılan 
1 133 386 lira ile derneklerden ancak 134 tanesine 3 - 15 bin lira arasında sembolik mahiyette 
yardım yapılabilmiştir. 120 derneğe bir şey verilememiştir. 

Günden güne artan bu ihtiyacın karşılanması ve mahallî teşebbüslerin teşvik ve desteklenme
siyle kasaba okul ihtiyaçlarının daha az miktarda para ile halledilmesi imkânları sağlanmış bu
lunacağından bu fasıldaki yardım tahsisatının ihtiyaca cevap verecek şekilde artırılması da temen
niye şayan görülmüştür. 

G-eçen sene vâki teklifimiz üzerine aylık ücretleri 100 liraya çıkarılan eğitmenlerin program ica
bı tasfiyeleri ilerde devam edecektir. Halen mevcudu 3 200 dür. 

Yetiştirme yurtlarının çalışmaları çok faydalı görülmektedir. Halen 41 aded yetiştirme yurdu 
vardır. Bunların umumi durumu aşağıda gösterilmiştir. 
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No : 15 

Yurdun muhtelif bölgelerinde kurul/muş bulunan yetiştirme yurtlan 

Sıra 
No. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

. 30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Kurulduğu vilâyet 

Afyon 
Ankara 
Ankara 
Ankara, 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir * " 
İzmir 
Kayseri 
Kayseri . 
Kocaeli 
Kütahya 
Maraş 
Samsun 
Tekirdağ 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 

Yurdun adı 

Merkez Yetiştirme Yurdu 
Aktaş Yetiştirme Yurdu 
Gazi Yetiştirme Yurdu 
Kızılcahamam Yetiştirme Y. 
Zirkayı Yetiştirme Yurdu 
Sağırlar Okulu ve Y. Y. 
Körler Okulu ve Y. Y. 
Alibeyadsı Yetiştirme Y. 
Yarhisar Yetiştirme Yurdu 
Düzce Yetiştirme Yurdu 
Askeriye Yetiştirme Y. 
Merkez Yetiştirme Yurdu 
Sağırlar Okulu ve Y. Y. 
Merkez Yetiştirme Y. 
Harput Yetiştirme Yurdu 
Tercan Yetiştirme Yurdu 
Mahmudiye Yetiştirme Y. 
Merkez Yetiştirme Yurdu 
Kilis Yetiştirme Yurdu 
Körler Okulu ve Y. Y. 
Karakâya Yetiştirme Yurdu 
Belen Yetiştirme Yurdu 
Ağaçlı Yetiştirme Yurdu. 
Kadıköy Yetiştirme Yurdu 
Küçükyalı Yetiştirme Y. 
Mevlânakapı Yetiştirme Yurdu 
Yakacık Yetiştirme Yurdu 
Sağırlar Okulu ve Y. Y. . 

' Bornova Yetiştirme Yurdu 
Buca Kız Yetiştirme Yurdu 
Sağırlar Okulu ve Y. Y. 
Merkez Yetiştirme Yurdu 
Zincidere Yetiştirme Yurdu 
İzmit Yetiştirme Yurdu 
Merkez Yetiştirme Yurdu 
Merkez Yetiştirme Yurdu 
Namıkkemal Yetiştirme Y. 
Merkez Yetiştirme Yurdu 
Sarayköy Yetiştirme Y. 
Ereğli Yetiştirme Yurdu 
Safranbolu Yetiştirme Y. 

Çocuk 
kadrosu 

100 
175 
60 

200 
100 
75 

125 
130 
100 
50 

150 
100 -
50 
50 

125 
250 
200 
100 
50 
50 
75 

100 
100 
450 

60 
150 
150 
150 
100 
150 ~ 
150 
100 
175 

80 
100 
50 

100 
75 

200 
100 
100 

Çocuk 
mevcudu 

97 
161 

2 
176 
104 
56 

110 
129 
61 
32 

140 
66 
7 

28 
119 
223 
202 
85 
33 
40 
89 

107 
55 

156 
58 

118 
140 
159 

83 
149 
145 
80 

161 
77 
73 
43 
67 
82 

189 
95 
55 

Yekûn 4 052 
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I - Faaliyette bulunan yetiştirme, yurtları : 

Afyon, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, 
Eskişehir, Gazianteb, Giresun, Hatay, İstanbul, izmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Maraş, Samsun, 
Tekirdağ, Yozgad, Zonguldak vilâyetlerinde (25 vilâyet) halen 4 ü sağırlar, 2 si körler, 35 te ko
runmaya muhtaç çocuklara aidolmak üzere 41 yetiştirme yurdu faaliyettedir. 

II - öğrenci durumu : 

Faaliyette bulunan 4 sağırlar okulu ve yetiştirme yufdunda 367, 2 körler okulu ve yetiştirme 
yurdunda 150, 35 yetiştirme yurdunda 3 535 çocuk olmak üzere ceman 4 052 çocuk yetiştirilmektedir. 

III - Öğretmen durumu : - ı J~v-v~v"^" •;•-*-• -.---s-*- - - * " » . - T~ **• 

41 yetiştirme yurdunda halen 260 öğretmen ve kadrolu 8 memur çalışmaktadır. 

IV - Vekâletten yurtlara gönderilen ödenek ,: 

Yetiştirme yurtlarına 1956 malî yılında vekâletimiz bütçesinin 426. bölümünden 428 bin 250 lira 
ayrılmış, bunun 389 bin 930 lirası, 427. bölümünden 1 milyon 950 bin lira ayrılmış, bunun d a l mil
yon 904 bin 170 lirası korunmaya muhtaç çocukların bakım masraflarına? karşılık olmak üzere ye
tiştirme yurtlarına gönderilmiştir. 

V - Korunmaya muhtaç çocuklar için köy, belediye ve özel idare bütçelerine konulan tahsisat : 

5387 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5. maddeleri hükümlerine göre korunmaya muhtaç çocuklar için 
köy, belediye ve özel idare bütçelerinden 1956 malî yılında 3 795 539 lira 22 kuruş ayrılmış, bu 
miktarın 2 206 529,14 lirası maksada tahsis edilmiştir. 

Elde mevcut »bir istatistik olmamakla bereber, 5387 sayılı Kanun hükümleri şümulüne giren 
çocukların sayısı 150 000, tahsil çağında bulunan sağır - dilsiz ve kör çocukların mevcudu ise 
6 şar bin olarak tahmin edilmektedir. 

Halen 35 yetiştirme yurdunda .3 535, 4 sağırlar okulunda 367 ve 2 körler okulunda ise 150 çocuk 
ki, ceman 41 müessesede 4 052 çocuk bakılıp yetiştirilmektedir. Bu sayı, mevcudun ancak ve tah
minen % 3 nü teşkil etmektedir. 

Bütün vilâyetlerimizde birer yetiştirme yurdunun açılması teşebbüsüne geçilmiştir. Bu yıl inşa
sına başlanan «Adana, Manisa, Balıkesir, Gümüşane ve Sakarya» vilâyetlerinde inşaat bittiği tak
dirde 5 yetiştirme yurdu 1957 malî yılı içinde faaliyete geçmiş bulunacak ve çocuk sayısı 4 500 e 
yükselecektir. Ayrıca, duyulan şiddetli ihtiyaç göz önünde tutularak, İstanbul'da da bir körler. 
okulu inşasına teşebbüs edilmiştir. 

Filhakika özel idare ve belediye bütçelerine 5$87 sayılı Kanuna göre konulan ödenek yekûnu 
3 795 539 lirayı bulmakta ise de, bu paranın tamamen tahsili mümkün olamamaktadır. Olsa dahi 
bir çocuğun bakım masrafı 885 lira olduğuna göre bu miktar ancak 4 bin çocuğun bakımını sağ-
lıyabilir. Halbuki bu müesseselerin ayrıca birçok masraflara ihtiyacı olduğu aşikârdır. Korunma
ya muhtaç çocuk sayısı da yukarda arz olunduğu gibi, 4 bin olmayıp çok fazla bulunduğundan ve 
birçok vilâyetler yeni yurtlar açmak teşebbüsüne geçtiğinden Maarif Vekâleti bütçesinden yapı
lan yardımın ihtiyacı karşılıyaca'k miktara iblâğı zaruridir. Bu itibarla hiç olmazsa 427 nci fasla 
550 bin liralık bir ilâveyi zaruri görmekteyiz. 

Orta öğretim 

1956 - 1957 ders yılında yeniden açılan kolej, lise ve ortaokullar aşağıdaki (16) numaralı cetvel
de gösterilmiştir. -
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No : 16 -

Kolejler: 

Diyarbakır Koleji 
Liseler: 

Eyüp Lisesi 
Kadıköy Kız Lisesi 
Ortaokullar: 

Adana Kız 
Adilcevaz 
Atça 
Akviran 
Atkaracalar 
Batman 
Banaz 
Baskil 
Çatalzeytin 
Doğanbey 
Doğanşehir 
Daskırı 
Gemerek 
Güdül 
Hassa 
Kasımpaşa Pirîreis 
Kâzımkarabekir 
Kızıltepe 
îst. Rami 
Pamukova 
Samsun 2. 
Serik 
Mazgirt 
Varto 
Viranşehir 

« 

Ortaokulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lise haline getirilen ortaokullar: 

Nişantaşı Kız O. O. 

Bandırma O. O. ' 

Nişantaşı Kız Ortaokulu lise haline getirilmiş. Ban
dırma Özel Lisesi resmî liseler arasına alınmış ve 
Bandırma Ortaokulu da bu lise ile birleştirilmiştir. 

Hükümetimizin vilâyetleri liseye, kazaları da tamamen ortaokula kavuşturma yolundaki temenni-
sin'n kısmen olsun tahakkuku demek olan bu çalışmaları takdir ve memnunlukla kaydetmek lâzımgc-
lir. Ancak günün şartları, bir taraftan iş hacminin alabildiğine artması, öğretmenlere hariçte kolayca 
ve daha müsait şartlarla iş bulma imkânını sağla lığı cihetle, yeni okulların açılması karşısında Ma
arif Vekâleti öğretmen ihtiyacını karşılama imkânını maalesef bulamamaktadır. Bir kısım kazalar
da ve hattâ bâzı vilâyetlerde bu ihtiyaç artık üzüntü ile kaydedilecek bir duruma gelmiştir. Hariç
ten temin olunan yardımcı öğretmenler de ekseriya umulan randımanı verememektedirler. Bu itibarla 
o "ta •""T^fmin öğretmen ihtiyacı mühim bir proMom olarak devam edegelmektedir. Üzüntü ile kay
detmek mecburiyetindeyiz ki, ilk öğretimde Vekâlet eleman yetiştirme imkânını öğretmen okulları 
adedini 42 ye çıkarmak suretiyle muvaffakiyetle ve takdire şayan şekilde sağlamış bulunmasına rağ-
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men orta öğretimde bu hususu nazara almamış veya maalesef müspet safhaya intikal ettirememiştir. 
Filhakika üç dört yıldan beri raporlarımızda bu ihtiyacı, biz ehemmiyetle ve ısrarla belittiğimiz 
gibi, Bütçe komisyonu azalan ve diğer mebuslar durumu Komisyonda acı acı tenkid etmişlerdir. 
Buna rağmen ihtiyacı temine matuf müspet ve katı tedbirlere tevessül olunmamıştır. Her ne kadar 
.1950 den evvel kapatılmış olan Balıkesir Eğitim Enstitüsü açılmış ise de, bu hayırlı ve muvaffaki
yetli teşebbüs ihtiyacı karşılamaya kifayet edememektedir. Bundan evvelki yıllarda vâki temenni 
ve teklifimizi bu yıl da ısrarla teyidetmek mecburiyet ve mevkiindeyiz. Filhakika durumu şöylece 
teşrih etmek uygundur: Hükümetin prensibi bütün vilâyetleri liseye ve kazaları ortaokula kavuştur
mak olduğuna göre, halihazırda lisesi ve ortaokulu bûlunmıyan bölgelerin % 80 i Orta - Anadolu ve 
Doğu Bölgeleri, başka bir tâbirle mahrumiyet bölgesi olmasına ve yine mevcut okullarda öğretmen 
ihtiyacının şiddetli bulunduğu bölgeler de keza % 80 mahrumiyet bölgelerinde bulunması- hakikati 
karşısında ele alınacak esaslı tedbir ve teşebbüs daha çok mahrumiyet bölgelerinin iklim, münakale 
ve sair şartlarının müsaidolduğu bir bölgede döı düncü bir eğitim enstitüsünün açılmasını zaruri 
bulmaktayız. Filhakika bugün aşağıdaki (17) numaralı cetvelden anlaşılacağı veçhile orta öğretim
de öğretmen ihtiyacı 2 206 dır. Bu ihtiyaç umumi yekûn nazara alındığı takdirde çok ciddî ve vahim 
sayılmaktadır. 

No. 17 

Edebiyat 
Felsefe 
Matematik 
Fizik 
Kimya 
Tabiiye 
Fen Grupu 
Edebiyat grupu 
Fransızca 
İngilizce 
Almanca 

# 

•' 

Yekûn 

43 
23 
50 
43 
32 
68 

300 
360 
161 
87 
7 

1174 

. Beden eğitimi 238 
Kesim - İş 247 
Müzik . 263 
Eviş 284 

Yekûn 1032 

1174 
1032 

Umumi yekûn 2206 

Her ne kadar Maarif Vekâleti bu sene eğitim enstitülerine 500 talebe alınması yolunda bir tedbir 
ittihaz etmiş ise de, ve bu tedbir de, çok yerinde olmakla beraber, kâfi semere vermiyeeektir. Filhakika 
adı geçen miktarda elemanın mezun olduğunu kabul ıtsok dahi mahrumiyet bölgelerinde vazife kabul 
etmeleri ve bu bölgelerde çalışmaları bakımından güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Doğu bölgesinde açıla
cak eğitim enstitüsünde yetişen o bölge çocukları mahrumiyet bölgelerinde veya civarında daha kolay 
vazife alabilirler. Bu itibarla dördüncü bir eğitim enstitüsünün açılması hususunun vekâletin ehemmi
yetle ele almasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Lise ve ortaokullardaki iş atölyesi, ders aletleri birer tedris vasıtası olarak ıfzerinde ehemmiyetle 
durulmaya değer. 1956 yılı içerisinde 48 lise, imam - hatip okulu ve ortaokula ders aletleri gönderil
miştir. 1956 yılı içinde dernekler tarafından yapılan ortaokullara 1 900 000 lira yardım yapılmıştır. 
Bu yardım 186 derneğe tevzi olunmuştur. Ortaokul inşaatında bahsi geçen 2 milyonluk yardım 
çok müessir olmaktadır. Filhakika sulanan n^+fce ^n az 20 milyon civarındadır. Bu fasıla 500 bin 
liralık bir zammın yapılması ve gelecek yıllarda da bu şekilde tahsisat konulması çok yerinde olur. 

i ' 
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Teknik öğretim 

Memleketimizin sınai, iktisadi ve ticari kalkınmasına muvazi olarak meslekî ve telyıik öğretimde 
de büyük inkişaflar görülmüştür. Bilhassa köylere kadar uzanan kurslar büyük rağbet görmekte ve 
muvaffakiyet sağlamaktadır. Aşağıdaki (18) numaralı cetvel bu kursların cins ve adedini göstermek
tedir! 

=Na 18 

öğretim yılı 

1953 — 1954 
1954 — 1955 
1955 — 1956 
1956 — 1957 

öğretim yılı 

1953 — 1954 
1954 — 1955 
1955 — 1956 
1956 — 1957 

Köy kadınları ge 
zici kurs sayısı 

483 
391 
445 
478 

Gezici köy* 
demir, ve Mar. 

kurs sayısı 

140 
154 
174 
189 

- ilce kadınları kur- Halıcılık kursu 
su sayısı 

28 
135 
135 
132 

Erkek kursları 

İlçe demirci1- Gezici köy 
ligi ve Mar. yapı kursu 
'kurs sayısı sayısı 

22 7 
28 12 
28 17 

. 28 17 

sayısı 

2 
2 
2 
2 

Orman '. 
Gez. köy 
kursu 

< 

. 

V 

• 

Böl. 
yapı 

sayısı 

16 
18 
28 
28 

Toplam 

513 
528 
582 
612 

Toplam 

185 
212' 
247 
262 

Teknik öğretimle alâkalı 1957 bütçesine ait bilgi ve temennilerimiz fasıl ve maddeleri1 verilmek 
üzere aşağıda gösterilmiştir : 

Fasıl 201 — Merkez memurları maaşı 

Madde 11 — Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı kadrosunun fL) cetvelinden serbest bı
rakılması lüzumlu görülmektedir. Meslekî ve Teknik öğretimin çoğalan ve inkişaf eden işleri me-
yanmda bu işlerin daha süratle görülebilmesi ve hizmetin aksamaması bakımından ikinci Müste
şarlığın da faaliyete geçirilmesi lâzımdır. Geçen sene bütçe müzakerelerinde bu husus tenkidedil-
miş, Maarif Vekili bu sene bu kadronun serbest bırakılacağını vâdetmişti. 

Fasıl 419 — Meslekî ve Teknik öğretim okullariyle Enstitüler masrafları. 

Madde 20 — Her yıl biraz daha inkişaf eden ve verimli semereleri görülen Meslekî ve Teknik 
öğretim faaliyeti yüzümüzü güldürecek bir seviyeye ulaşmaktadır. Bu bapta Hükümetin esirge
mediği tahsisat, diğer taraftan Maarif Vekâleti nin gayretli faaliyeti sayesinde gerek talebe sa
yısı ve gerek mekteplerin adedi çoğaltılmış, çeşitli köy kursları ve halk eğitimi kursları seyesinde: 

1950 - 1951 ders yılında okul sayısı (275) iken 1956 - 1957 ders yılında okul sayısı (364) ü bul
muştur. 

1950 senesi öğrenci sayısı (60 000) iken 1957 senesinde öğrenci sayısı (97 000) küsürü bul
muştur. 

önümüzdeki ders yılında mevcutlara ilâveten Adana'da bir (Motor Enstitüsü), İstanbul'da 
(Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu) faaliyete geçeceği gibi, yeniden on yerde Akşam Kız Sanat Oku
lu da faaliyete geçirilecektir. Bu suretle talebe sayısı (110 000) i bulacaktır, 



Bunlardan başka Amerika'dan getirilen ve İzmir Motor Sanat Enstitüsünde çalışan (7) Ame
rikalı mütehassısla bu okul takviye edilmiş ve inkişaflar kaydedilmiştir. 

Ayrıca Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtında Teknik öğretim mevzularında Müşavir olarak 10 
Amerikalı mütehassıstan faydalanılmaktadır. 

Bütün bu inkişaflara muvazi olarak ihtiyaçları tatmin için verilen ilâve az bulunduğundan bu 
miktara 500 000 liranın daha ilâve edilerek bu faslın 8 425 354 liraya iblâğını rica ederiz. 

Bu vesile ile 1953 - 1954 ders yılında ele alınmış bulunan (Matbaacılık Okulu, Otelcilik ve 
Garsonluk Okulu ile öğretici Filimler Merkezinin) müstakil olarak faaliyete geçirilmelerini ayrı
ca (Seramik Atelyesi, D. D. L|boratuvarmm) verimli bir hale sokulmalarını temennilerimiz 
meyanma kaydederiz. 

Fasıl: 476 — Meslekî ve teknik kurslar : » 

Madde: 20 — Muhtelif vilâyetlerimizin köylerinde, seyyar bir halde çalışan köy demircilik ve 
marangozluk kurslariyle biçki - dikiş, köy yapı kursları çok rağbet görmekte ve halk tarafından 
pek tutulmaktadır. 

1950 senesinde köy kursları adedi (516) iken 1957.senesinde köy kursları adedi (834) ü bul
muştur. 

Bunlardan başka, vilâyet ve kaza merkezlerinde mevcut erkek sanat ve kız sanat enstitülerimiz
de çeşitli halk meslek kursları mevcuttur. Bunların sayısı (128) i bulmuş olup, her yıl artırılmak
tadır. 

bu sene yeniden açılacak köy kursları da (40) tane olup,, bunlar da diğerleri gibi 1957 - 1958 
ders yılında faaliyete geçirilecektir. Günden güne artan eşya, malzeme, makine ve avadanlık gibi 
ihtiyaçların fiyatları da yükselmektedir. Bu itibarla bu köy kursları masraflarına (100 000) lira 
daha ilâve edilerek bu fasıl ve maddenin 1 455 7001iraya iblâğını zaruri görmekteyiz. 

Fasıl: 419 — Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları : 

Madde 10 — 1957 - 1958 ders yılı için mevcutlarına ilâveten İstanbul'da Teknik Okulun beli
ren ihtiyacı karşısında makine lâboratuvarlarının ikmali, bitmiş olan Ankara Kız Teknik öğret
men Okulu ihtiyaçları, Ankara Yüksek Akşam Ticaret Okulunun yeniden açılacak sınıf ve şubele
rine ihtiyar edilecek masraflar karşılığı olarak teklif edilen 197 265 liralık fazlalığın 250 000 li
raya iblâğ edilmesini lüzumlu görmekteyiz. * 

Fasıl: 761 — Meslekî ve teknik öğretim okulları açılması ve mevcutlarının genişletilmesi : 

Madde: 20 — 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince bu fasıl ve maddeye şâmil 
her malî yıl 7,5 milyon liralık tahsisat konmuştur. Bu sene de bu fasla 7 460 000 lira konmuştur. 
Halbuki bu paranın 5 218 503 lirası ilişik (A) liste gereğince 1956 malî yılı sâri mukaveleli olup 
ödenecek meblâğdır. Bu miktar tenzil edildikte geriye 2 241 000 lira kalmaktadır. 



A 
1956 malî yılından 1957 ylına devredilen işler 

1957 de 
ödenecek miktar 

îşin adı Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
ı 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Kırıkkale iş Okulu 
Yozgad Erkek Sanat Enstitüsü 
istanbul Teknik Okula tedrisat binası 
Denizli Kız Enstitüsü 
Gümüşane Erkek Sanat Enstitüsü 
Adapazarı Erkek Sanat Enstitüsü 
Çanakkale Erkek Sanat Enstitüsü 
Merzifon Erkek Sanat Enstitüsü 
Tekirdağ E. S. Enstitüsü Demir Atelyesi ve Müş. 
Giresun Erkek Sanat Enstitüsü 
Üsküdar Mitatpaşa K.z Enstitüsü 
Artvin Erkek Sanat Enstitüsü 
Tarsus Kız Enstitüsü 
Tokad Erkek Sanat Enstitüsü 
Erzurum Erkek Sanat Enstitüsü 
istanbul Teknik Okulu kalorifer tesisatı 
Kilis Erkek Sanat Enstitüsü 
istanbul Matbaa iş Okulu ikmal inşaatı 
Adana Kız Enstitüsü paviyon ilâvesi 
Ankara E. Tek. öğ. Okulu kazan D. ve Tes. 
istanbul Tophane E. S. E. merdivenleri ikmali 

259 185 
88 304 

357 486 
. 232 091 

110 953 
120 519 
178 517 

96 835 
66 886 

302 921 
396 191 
287 008 
320 738 
195 614 
450 000 
200 000 
500 000 
350 000 
105 248 
500 000 
100 000 

68 
30 

79 
71 
76 
34 
51 
78 
05 
23 
51 
95 
11 

96 

Yekûn 5 218 503 68 
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Halbuki bu seneki inşaat plânında ilişik (B) cetvelindeki inşaatın ikmali gerekmektedir. 

B 

-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

1957 malî yılı içinde ihalesi yapılacak isler 

* 
İşin adı 

Balıkesir Ticaret Lisesi 
Balıkesir Kız Enstitüsü 
Ankara Yüksek Ticaret Okulu 
İzmir Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu 
Konya Kız Enstitüsü 
Çorum Kız Enstitüsü 
Tarsus Erkek Sanat Enstitüsü 
Mersin Erkek Sanat Enstitüsü 
Mersin Ticaret Lisesi 
İskenderun Erkek Sanat Enstitüsü 
Bolu Erkek Sanat Enstitüsü 
Amasya Erkek Sanat Enstitüsü 
İsparta Erkek Sanat Enstitüsü 
Erzurum Ticaret Lisesi 
Gazianteb TicarefLisesi 
Erzurum Kız Enstitüsü. 
Tokad Kız Enstitüsü 
Bursa Kız Enstitüsü ilâve 

* 

Antalya Erkek Sanat Enstitüsü tedrisat binası 
Erzincan Kız Enstitüsü ilâve 
Eskişehir Motor Okulu ve E. S. E. 
Bergama Erkek Sanat Enstitüsü 
İst. Mecidiyeköy Motor* Sanat E. ve 
Kadıköy Kız Enstitüsü 
Büyük tamir ve tadilâtla]* 
Makine ve avadanlık 

1957 de 
ödenecek miktar 

Lira K. 

200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 

Mensucat Ok. 281 496 32 

Yekûn 

100 000 
350 000 
400 000 

5 531496 32 

Diğer taraftan takdim edilen (C) listesinde de görüleceği veçhile (1951, 1952, 1953 malî yılların
da (13) milyon küsur lira ödenek kullanılmamıştır. Bu miktar da göz önünde tutularak (D) cet
velinde görülen (10 750 000) liralık tahsisatın 1957 bütçesine konmasını lüzumlu ve'kanunun icabı 
saymaktayız. 
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O 

761/20 fasıl ve maddeden 1950 -1956 (1956) dâhil yıllan için alınan tahsisat miktarı 

Lira 

1951 de 
1952 de 
1953 te 
1954 de 
1955 te 
1956 da 

Yekûn 31 380 000 

D 
İCMAL 

Lira K. 

1956 dan müdevver işler tutarı 5 218 503 68 
1957 de ihalesi yapılacak işler 
tutarı 5 531 496 32 

Umumi yekûn 10 750 000 00 

Orta - Doğa Teknik Üniversitesi rV 

Kuruluş ve gayesi : r 

Memleketimizin nafıa, endüstri ve diğer ekonomik faaliyetlerine ait inkişaflarına muvazi olarak 
şehir, kasaba ve köylerimizde imar faaliyeti de artmaktadır. 

Memleketimizin müstakbel gelişmelerini de gözönüne alarak şehir, kasaba ve köylerimizi plân
lamak, buralarda sağlam, sıhhi, modern ve ucuz binaların inşası için gerekli projeleri hazırlamak; 
memleketimizin şart ve imkânlanna en uygun inşaat malzemesi ve endüstrisine ait gerekli etüd ve 
araştırmaları yapmak için lüzumlu elemanlan yetiştirmek üzere bir Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin açılmasının çok faydalı olacağı neticesine varılmıştır. 

Bu ihtiyacı karşılıyacak gerekli etüdü yapmak üzere Birleşmiş Milletlerin Teknik Yardımı talebe-
dilmiş ve 1955 yılında Birleşmiş Milletlerle Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre Pensilvanya 
Üniversitesi Mimari Fakültesi Dekanı Dr. Perkins ve arkadaşları Türkiye'ye gelmişlerdir. Dr. Per-
kiris ve arkadaş] an durumu etüdederek Hükümetimize ve Birleşmiş Milletlere bir rapor vermişlerdir. 

Bu suretle Ankara'da bir Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kurulması ve başlangıçta Mimarî 
ve Şehircilik Fakülteleri ile bu fakültelerin Araştırma Enstitülerinin faaliyete geçmesi kararlaştı
rılmıştır. Süratle kalkman memleketimizin şiddetle muhtaç olduğu muhtelif teknik elemanları da 
yetiştirmek üzere diğer fakültelerin, lüzum ve ihtiyaca göre hazırlanacak bir plân dairesinde, ilâvesi 
Hükümetçe kararlaştırılmıştır. 

2 000 000 
2 500 000 
5 000 000 
7 460 000 
7 460 000 
7 460 000 
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Memleketimizin ve aynı zamanda Orta - doğunun ihtiyacını karşılamak ve bütün Orta - doğu

nun bir numune müessesesi olmak üzere Birleşmiş Milletlerin yardımı ile Ankara'da kurulması ka
rarlaştırılan Orta - doğu Teknik Üniversitesi, Orta - doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü adı altında 
15 Kasım 1956 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

Bu müessese, sanayileşme ve imar devrimizde muhtacolduğumuz yüksek* vasıfta teknik eleman
ların çoğalmasına hizmet edecektir.» 

Faaliyeti ve inkişaf programı: 

Orta - doğu Teknik Üniversitesi âcil ihtiyaçlar karşısında mevcut imkânlarla hemen faaliye
te geçmiş ve 15 Kasım 1956 tarihinde Mimari ve Şehircilik Plânlama Fakülteleri açılmış ve 50 ta
lebe ile tedrisata başlamıştır. Bunlardan halen iki talebe Orta - doğu memleketlerindedir. 

Üniversitenin kuruluş yıllarına - ait kanun, Meclise verilmiş, Üniversite inşaatı için lüzumlu ara
zinin etüdü yapılarak istimlâk hazırlık işlerine başlanmıştır. 

Memleketimizin ve Orta - doğu memleketlerinin ihtiyacını karşılamak ve 10 senede 6 000 ta
lebe yetiştirmek üzere eğitim, inşaat ve teknik yardım programları hazırlanmıştır. Bu programa 
göre: 

a) Muhtelif yıllardaki talebe adedi ve fakülteler şunlardır : 

1956 • 
1957 • 
1958 • 
1959 • 
1960 • 
1961 • 
1962 • 
1963 • 
1964 • 
1965 • 
1966 • 
1967 • 

• 1957 
• 1958 
• 1959 
- 1960 
• 1961 
• 1962 
- 1963 
• 1964 
• 1965 
• 1966 
• 1967 
• 1968 

yılında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

75 talebe 
350 
775 

1 350 
2 100 
2 450 
3 850 
4 575 
5 150 
5 550 
5 800 
5 875 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

2 f 
5 
8 
11 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

akü 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

b) tnşaat programı : 

Üniversite şehir haricinde olacak; mühendis ve yüksek mühendis öğrenci ve öğreticilerin ted
ris ve araştırma imkânlarını sağlıyacak bina ve lâboratuvarları ihtiva edecektir. 

inşaat ve istimlâk için 
tahmin edilen masraf 

Sene . tutarı 

1957 - 1958 20 075 000 
1958 - 1959 18 240 000 
1959 - 1960 18 790 000 

c) Teknik yardım programı : 

Orta - Doğu Üniversitesine, Birleşmiş Milletlerden başka Ford tesisi, Rokfeller tesisi gibi yer
lerden teknijç yardım sağlanabilecektir. Bu yardımlar bilhassa : 

a) Fakülteler için ecnebi profesörlerin temini, 
b) Türk hocalarının ve asistanlarının yabancı üniversitelerde yetiştirilmesi, 
c) Fakültelerin lâboratuvar maLzemelerinin temini, 
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d) Üniversite ve fakülte kütüphanelerinin kurulması, 
e) Araştırma enstitüleri için alet ve 'malzeme il,e persoıel temini, 
Gibi sahalarda olacak ve bu yardımların miktarı ve ciasi inkişaf programının tahakkuk etme 

hızına göre artacaktır. 

Programın tahakkuku için gereken tedbirler : 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, senede 6 000 talebe okutan ve ayrıca memleketimizin şart 
ve imkânlarına en uygun şekilde teknik araştırmaları yaparak neticelerinin tatbikine yardım edeh 
"Orta - Doğu örnek Üniversitesi olabilmesi için : 

1. Kuruluş ve faaliyet kanunlarının en kısa bir zamanda çıkması, 
2. inkişaf programına esas olan inşaat masraflarını karşılıyaeak bütçenin her sene tahakkuku, 
3. 1957 yılı Maarif Vekâleti Bütçesine Orta - Doğu Teknik Üniversitesi için : 

Müteferrik masraflar karşılığı 1 490 000 
inşaat ve istimlâk karşılığı 20 075 000 

Toplam 21 565 000 

Liralık tahsisin 772/20 nci fasla konmasını muvafık bulmaktanız. 

Yüksek öğretim 

1956 - 1957 ders yılı içinde muhtelif yabancı memleketlerde okuyan dövizli ve dövizsiz öğrenci 
sayısı .1956 Kasım devresinde gönderilenler hariç 2 856 dır. 1416 sayılı Kanuna göre ecnebi mem
leketlere tahsile gönderilmiş olanların '-'.ayısı 128 olup bunların 27 si Maarif Vekâleti hesabmadır. 
4489 sayılı Kanunun (a) ve (b) fıkralarına göre yabancı memleketlere gönderilen Maarif Vekâ
leti mensuplarının yekûnu 148 dir. Maarif Vekâleti hesabına muhtelif fakültelerde yeniden alına
cak 8 bursla birlikte 55 burslu öğrenci okutulmaktadır. Hükümetimizin himayesinde bulunan ya
bancı öğrencilerden mütekabiliyet, normal burs, harçlıkları verilme suretiyle 182 öğrenci okutul
maktadır. Bu öğrencilerin ekserisini Kıbrıslı, Libyalı, Türkistanlılar teşkil etmektedir. 

1956 Kasım döneminde yabancı memleketlere gitmek için müracaat edenlerin yekûnu 1 252 
dir. Keza 1956 Temmuz döneminde müracaat eden öğrenci yekûnu ise 1 323 tür. Bu müracaatle-
rin büyük bir kısmı dövizsizlik yüzünden is'af edilememektedir. Bilhassa , Almanya gibi kısmen 
ucuz olan ve teknik tedrisat bakımından hususiyet arz eden memleketlere daha fazla öğrenci gön
dermek çok faydalı olur kanaatindeyiz. Ecnebi memleketlerdeki müfettişlerin durumu hakkında
ki bâzı mütalâa ve temennilerimiz alâkalı fasıl ve maddelerle birlikte aşağıda arz edilmiştir. 

Fasıl —310/91 
I 

Bu hizmetin iyi bir şekilde ifa edilebilmesi için aşağıdaki hususların nazarı itibara alınması ge
rekir : 

1. Ecnebi memleketlerde bulunan talebe müfettişleri ile müfettişlik kâtipleri ihtiyaca uygun 
bir şekilde tevzi edilmemiştir. Ezcümle: 1 Kasım 1956 da, 

Fransa'da 182 talebeye mukabil 1 müfettiş, 3 kâtip 
Amerika'da 973 » » 1 * 4 : » 
isviçre'de 127 • » » 1 » 2 » 
Almanya ve Avusturya'da 1 423 » » 2 » 2 Î> 

Görülüyor ki, Almanya'daki talebemiz çok fazla olmasına rağmen bunların çalışmalarını teftiş ve 
murakabe edecek müfettiş ve kâtip sayıları azdır. 



# -r. 3Û1 -
Müfettişlerin bulundukları bölgelerdeki talebenin çalışmalarını takip ve kontrol edebilmeleri, 

mektep idareleriyle ve profesörleriyle temas etme eri ve staj yerlerinde çalışmalarını inceliyebilme-
leri için asgari 5 seneye ihtiyaç vardrr. Binaenaleyh müfettişlerin Şark hizmetlerini ifa eden subay
lar gibi üç senede değil, hizmet iyi bir surette devam ettiği müddetçe kalmaları lâzımdır. 

Esasen müddet itibariyle kanunda bir hüküm olmadığına göre takdir hakkı vekâlete aittir. 

Vekâletçe de mutabık kaldığımız veçhile bu sene gidecek ve gelecek müfettiş olmıyacağma göre, 
bu fasla konan tahsisatın muhtemel ve mecburi vaziyetler karşısında kullanılmak üzere 30 bin liraya 
m dirilmesini talebederiz. 

3. Müfettişler emrinde çalışan kâtiplere ilâve !xn öğrencilerin bulundukları okullarla, profesör
ler'.e ve fabrikalarla gerekli ecnebi dille muhaber.-.tı tedvir ve ifa edebilmek üzere bir miktar yerli 
kâtiplere ihtiyaç aşikârdır. Vekâletçe teklif edilen 450 liralık altı aded yerli kâtibin yerine hiç ol
mazsa üç yerli kâtip konmasını ve bu suretle binlerce liralık döviz verilerek ecnebi memleketlere 
tahsile gönderilen Türk çocuklarının oralarda daha iyi yetişmelerini, mesailerinin müfettişler tara
fından sıkı bir şekilde takip ve kontrol edilmelerini ve hattâ Türkiye'deki velilerine duyurulmasını 
çok lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. Esasen yabancı memleketlere gönderilen müfetişler meslekten ye
tişmiş, kıdemli, başarılı ve lisan bilenler arasından seçildiğine göre kendilerinden âzami derecede isti
fade etmek lâzımdır. Bu itibarla tekliflerimizin aynen kabulünü rica'ederiz. 

özel öğretim 

Açılan 17 îmam - Hatip okulunun adları ve öğrenci durumu aşağıdaki (19) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir: 

No : 19 

Okulun adı 

Ankara îmam • 
İstanbul 
İsparta ' 
Konya 
Kayseri 
Maraş 
Adana 
Antalya 
Çorum 
tzmir 
Erzurum 
Elâzığ 
Trabzon 
Yozgad 
Tokad 
Diyarbakır 
Sakarya 

* • 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•> 

.V 

» 
» 
» 

- Hatip 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Hv 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

•, 

Okulu 
3» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»Ş 

» 

» 
» 
» 

öğrenci 
sayısı 

240 
424 
252 
433 
368 
120 

^319 
151 
134 
75 
79 
52 

* 127 
107 
137 

70 
40 

Yekûn 3 239 
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İmam - Hatip Okulu binalarını yapan mahallî cemiyetlere yardım edilmesi için 743/30. madde
sine 200 bin lira tahsisat konulmuştur. Geçen seneki raporumuzda da belittiğimiz gibi, bu tahsi
satın 500 bin liraya çıkarılmasını daha doğrusu îmam - Hatip okullarının da diğerleri gibi Dev
let tarafından yapılarak bir an evvel binalarının ikmal edilmesini temenniye değer görmekteyiz. 

Yayım Müdürlüğü 

Yayım masralari; inceleme, derleme ve yayım olarak üç maddede toplanmış bulunmaktadır. 
Bu fasılda geçen seneye nazaran 1 860 liralık bir tezayüt görülmektedir. Halbuki yayın masraf
ları namı altında toplanan 451. fasıl ile bütün liseler ve ortaokullarla ticaret liseleri, kız ve er
kek sanat enstitüleri ve akşam sanat okullarının kitaplıklarına, ders levhaları, vekâlet neşriyatı 
ile bütün kazalarda açılacak uygulama ve iare kitaplıklarına, haritalar, tabiiye ve fizik levhaları 
temin edilecektir. Bu itibarla muhtelif hizmetlerin ifa edilebilmesi için bu fasla en az (100 000) 
lira ilâve edilmek suretiyle teklifin (625 000) liraya iblâğını temenni etmekteyiz. 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

Kütüphanelerimiz günden güne inkişaf etmekte ve yurdumuzun her köşesinde alâka toplamak
tadır. Bilhassa şehir kütüphaneleri ile Ankara'da mevcut ve biricik Millî Kütüphanemiz çok inki
şaf etmiş durumdadır. Her sene çıkan yeni kitaplarla ve Avrupa neşriyatiyle Millî Kütüphane
mizin takviye edilmesi ve okuyucu gençlerimizin bol miktarda ihtiyaçlarının karşılanması gerek
mektedir. Bundan başka son çıkan kanun gereğince Millî Kütüphaneye Türkiye bibliyografyası 
ile makaleler bibliyografyasının neşri gibi mülhim vazifeler verilmiştir. Yalnız bunların baskı mas
rafları 100 bin lirayı geçmektedir. Bu itibarla 421/14. maddede yazılı Millî Kütüphane umumi 
masraflarına. (75 bin) liranın ilâvesiyle bunun 375 bin liraya çıkarılmasını, 11. maddedeki kütüp
haneler masrafına da (100 000) lira ilâve edilerek bu maddenin (475 000) liraya iblâğını çok lü
zumlu ve yerinde bulduğumuzu arz ederiz. 

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğüne bağlı müesseselerin durumu aşağıdaki (20) numaralı cetvel
ce gösterilmiştir. 

No : 20 

Yabancı 
Kurumun adı Uzman öğretmen Asistan öğrenci 

* Devlet Konservatuvarı 19 62 10 270 
Güzel Sanatlar Akademisi 3 66 14 641 
İzmir Müzik Okulu — — — 24 
Eiyaseticumhur Filarmoni 
Orkestrası 87 (Üye) 

Devlet Konservatuvarmm 30 yıllık kalorifer tesisatı tamamen işlemez hale geldiğinden değişti
rilmesi gerekmektedir. Müesseseyi çalışamaz duruma düşmekten kurtarmak için 250 000 liraya ih
tiyaçlardır. (741/19) 
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Güzel Sanatlar Akademisinin tezyini sanatlar şubesine ait binasının bir kısmı geçen yıl maili 

inhidam olduğu için yıktırılmıştır. Bu yıl da aynı şubenin diğer binası yıkıldığından pek sıkışık 
durum hâsıl olmuştur. Keşif ve projesi hazırlanan yeni binanın inşası için 600 000 liraya ihtiyaç 
vardır. (741/19) 

Devlet Tiyatrosu : Devlet Tiyatromuzun mühim bir ihtiyacı karşılama bakımından başarılı çalış
maları takdirle takibedilmeye değer. Filhakika Hükümetimiz bu kıymetli müessesemize gelişmesi-
bakımından 1950 den itibaren" kısa zamanda geniş mikyasta yardımını artırmış bulunmaktadır. 
1950 de 840 bin lira olan yardım, 1957 de 6 200 000 liraya çıkarılmıştır Bu miktar 1950 senesine na
zaran 5 360 000 lira ve 1956 senesine nazaranda 800 000 lira fazladır. Devlet Tiyatromuzun yurt 
içinde muhtelif bölgelerle ilgili çalışmaları müspet birer adım sayılabilir. Ankara'da açılan üçün
cü tiyatro da kayda değer bir mesai göstermektedir. 

Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü 

Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğünün 1956 yılı faaliyeti 415. faslın 10, 20 ve 30 ncu 
maddeleriyle yapılan 3 250 000 lira sarfiyat içersindedir. Bu, aşağıdaki (21) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

No : 21 

Bölüm Madde Miktarı 

415 10 ü 500 000 Müzeler - Anıtlar giderleri 
415 20 500 000 Rumelihisarı restorasyonu 
415 30 250 000 Aksaray - Sultanhanı restorasyonu 

3 250 000 Yekûn 

415 nci faslın 10 ncu maddesindeki 2 500 000 liralık tahsisatın, 1 832 872 lirası âbide onarım
ları ve istimlâkler, 486 063 lirası müze giderleri, 133 644 lirası da hafriyat ve neşriyat giderleri 
olarak ceman 2 472 581 lirası sarf edilmiştir. Yıllardır eski eserler ve müzeler mevzuunda bil
hassa tahsisat kifayetsizliği bakımından yapılan mütaaddit tenkidlere rağmen bu mühim mevzuda 
kâfi tahsisat konulmaması, üzerinde ehemmiyetle durulacak bir dâva halindedir. 

Atatürk ve Ege Üniversiteleriyle Karadeniz Teknik Üniversitesinin kurulması 
için 1956 yılında yapılan çalışmalar 

Atatürk Üniversitesi 

Doğu - Anadolu'nun içtimai, zirai, sınai, iktisadi ve kültürel yönlerden kalkınmasını sağla
mak maksadiyle Amerika'nın Lan - Grand Üniversiteleri tipinde Doğu'da bir üniversite kurulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Fakültelerin kolay ve verimli bir iş birliği yapabilmelerini temin, personel ve idare masrafları
nı azaltmak için bu üniversitenin bir şehirde (Erzurum'da) kurulması hakkında 22 Nisan 1955 ta
rihinde İcra Vekilleri Heyetinden karar alınmış ve lüzumlu arazi istimlâk edilmiştir. 
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Atatürk Üniversitesinin kurulmasında Amerika'nın Nebraska Üniversitesi ile iş birliği yapıl

maktadır. Bu üniversitede öğretim vazifesi alacak olan elemanların yetiştirilmeleri için hazırla
nan plânın tatbikine başlanılmış; bu maksatla se çilen 42 kişiden bir kısmının, staj yapmak üzere, 
Amerika'ya, bir kısmının da Avrupa'ya gönderilmeleri kararlaştırılmıştır, ilk 5 kişilik grup Ame
rika'ya gönderilmektedir. 

Nafıa Vekâleti, Maarif Vekâletince bildirilen ihtiyaç programına göre, Atatürk Üniversitesi 
için bir proje müsabakası açmış ve bu müsabaka neticelenmiş bulunmaktadır. 1957 yılı inşaat 
mevsiminde inşaata başlanılması için lüzumlu hazırlıklar Nafıa Vekâletince yapılmaktadır. 

6373 sayılı Kanun gereğince Atatürk Üniversitesi inşaat ve tesisatı için Nafıa Vekâleti 1957 yılı 
bütçe teklifinin A/2 işaretli cetvelinde bulunan 747. (6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar muci
bince kurulacak üniversitelerin bilûmum inşaat ve tesisat masrafları) fasla 12 milyon lira konulma
sı teklif edilmiş; fakat bu vekâlet bütçesinin sözü edilen faslına her üç üniversite için ancak 1 mil
yon lira tahsisat konulduğu, bu miktarın 1957 yılında yapılacak inşaata kâfi gelmiyeceği anlaşıl
mıştır. Bu sebeple mezkûr tahsisatın artırılması zaruri görülmektedir. 

Ege Üniversitesi 

İzmir'de kurulması kabul edilen Ege Üniversitesi için Bornova Bölge Ziraat Okulu bina ve ara
zisinin mühim bir kısmı Ziraat Vekâletinden devren alınmıştır. 

1955 - 1956 ders yılında bu üniversitenin Tıp ve Ziraat fakülteleri birinci sınıfları, bu ders yı
lında da ikinci sınıfları açılmıştır. 1955 - 1956 ders yılında Tıp Fakültesine bağlı olmak üzere açılan 
Yüksek Hemşire Okulu ile Laborant Okulu da ikinci ders yılarını idrak etmektedirler. 

Ege Üniversitesinde mevcut fakülte ve okullara ilâve olarak hangi fakülte ve okulların açılması 
gerektiği tetkik edilmiş; sırasiyle Fen Fakültesinin, Teknik Okulunun, İktisadi ve Siyasi İlimler. 
Fakültesiyle Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. 

Mevcut fakülte ve okullarla bunlara ilâve olarak açılacak fakülte ve okullar için ne miktar arazi
ye ihtiyaç bulunduğu tetkik ve tesbit ettirilmiş; ayrıca Ziraat Fakültesi ihtiyacı bulunan denemeler 
yaptırılmıştır. Bu arazilerin istimlâkine 1957 malî yılında alınacak tahsisatla başlanılacaktır. • 

Geçen ders yılında olduğu gibi, bu ders yılı da Ankara ve istanbul üniversitelerinin ilgili fa
külteleri, öğretim üye ve yardımcısı bakımından, gerekli alâkalarını esirgememiş ve yardımlarına 
devam etmişlerdir. 

. Üniversitenin işgal ettiği binalardan tamire muhtacolanları ile tadili icabedenlerin tamir ve 
tadili yaptırılmıştır. 

1957 - 1958 ders yılında mevcut fakülte ve okulların 3 ncü sınıfları açılacağından eldeki bina
lar ihtiyacı karşılıyamıyacak-tır. Bu sebepten dolayı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum 
Müdürlüğünden Nissen portatif tecritli barakalar alınıp ihtiyacın muvakkaten karşılanmasına ça
lışılacaktır. 

Ege Üniversitesinin mevcut ve açılacak kurum 1 irimn ihtiyaç programları tesbit edilmektedir. 
Bu programlar Nafıa Vekâletine sunulacak ve Nafıa Vekâletince de 1957 yılında lüzumlu proje 
müsabakası açılacaktır. 

Ege Üniversitesi için istimlâk edilecek arazi bedellerinin ödenmesi, deneme ve tatbikat-çiftliği
nin temini iein en az 7 milyon liralık tahsisata ihtiyaç vardır. 774 ncü fasla konulan 3 milyon 450 
bin liralık tahsisatla bu üniversitenin 'genel giderleri ile tesis masrafları dahi güçlükle karşılanabi
lecektir. 
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Ege Üniversitesi için, 6595 sayılı kanuna göre, Nafıa Vekâleti 1957 malî yılı bütçesinin 747 nci 

faslına 12 milyon lira konulması teklif edilmiş ise de; bu fasla kunulmakta olan üç üniversite için 
ceman 1 milyon lira tahsisat konulmuştur. Asgari ihtiyaca göre tanzim edilecek inşaat programı
nın tatbiki için lüzumu kadar, takriben 11 milyon lira, tahsisatın artırılması geçektir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Trabzon'da kurulması kabul olunan Karadeniz Teknik Üniversitesinin yeri ve sahası mütehassıs 
bir heyete tesbit ettirilmiş; istimlâk edilecek arazi için 1 milyon 600 bin liraya ihtiyaç olduğu an
laşılmıştır. İstimlâki kararlaştırılan arazi bedelinin 450 bin lirası 1956 malî yılı bütçemizden öde-
nebilmiştir. 

1957 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi arazisinin istimlâk muamelesi tamamlanacak, to-
pografik haritası tanzim ettirilecek ve lüzumlu sondajlar yaptırılacaktır. 

İstimlâk bedelinin ödenmesi maksadiyle 775. fasla konulan 500 bin liralık tahsisat kâfi gelmiyecek-
tir. Bu' tahsisatın, üniversitenin diğer masrafları da derpiş edildiği takdirde, 1 milyon 300 bin lira
ya çıkarılması zaruri görülmektedir. 

Temenniler : » 

1. 6372 sayılı Kanun gereğince intibakı yapılmış olan öğretmenlerin 1954 - 1955 senelerinde 
tahakkuk eden alacaklarının düyundan ödenebilmesi için 201. faslın 12. vilâyetler memurları maa
şı maddesinden (750 000) liranın tenziliyle 502. faslın 1951 -1955 vdlarj borçları maddesine ilâve edil-
mesi, 

2. Maarifin bugünkü teşkilât ve personel kadrosunun çok geniş oluşu dolayısiyle kırtasiye sarfi
yatı pek artnrştır. 301/10 daki ödeneğin (5 500 den) 30 000 liraya çıkarılması, 

3. Seneden seneye genişliyen merkez teşkilâtının (masa, sanlalve, dolap... gibi) eşyaya olan ihti
yacını karşılamak üzere 301/20 deki ödeneğin (3 000) den (8 000) liraya çıkarılması, 

4. Vekâlette mevcut demirbaş eşyanın birçoğu yıpranarak kullanılmaz hale gelmiştir. Bilhassa 
yazı makinesi ihtiyacı her gün artmaktadır. 301/30 daki ödeneğin (15 000) den (30 000) liraya 
çıkarılması, *• 

5. Her yıl ortalama olarak dört beş lise ve 30 ortaokul açılmaktadır. Halen birer hademe ile 
çalışmakta olan teşkilâtı geniş ortaokullar mevcut ur. (D) cetveline orta öğretim için ilâve edilmiş 
olan 25 hademe kadrosu ihtiyacı karşılıyamıyacakrır. Bunun 50 ye çıkarılmas1, 

6. Okullardaki her gün gittikçe artan test tatbikat-nm masraflarını karşılamak üzere bütçenin 
(R) cetveline 416. faslın okullar masrafı kısmının sonuna (test işleriyle ilgili bütün masraflar) kay
dının konulması, 

7. Bütçe Kanununun Maarif Vekâleti ile ilgili 743/20 fasıl ve maddesinde aynen vilâyet ve 
kaza merkezlerinde halk tarafından yaptırılan ilkokul binaları için müteşebbis derneklere yar
dım edilir, denilmekte ise de, 2 bin nüfustan fazla veya bundan az nüfuslu olup, belediye teşkilâta 
bulunan köyler de kasaba adını almaktadır. 5210 sayılı Kanuna göre bu yerlere bütçenin 742 
nci faslından yardım yapılamamaktadır. Bu itibarla yukarda yazılı formülün (Şehir ve kasaba-

- larda ilkokul binası yaptıran müteşebbis derneklere yardım) şeklinde değiştirilmesi, 

8. Vekâlet makam arabası ve Anıt - Kabir hizmetlerinde kullanılmak üzere nakil vasıtaları, 
satmalınması için Maliye bütçesinin 752 nci faslını konulan 75 000 lira tahsisatın, makam araba
sının dört sene on ay evvel alınmış olmasına rağmen bir müddet daha kullanılacak halde olması 
nazara alınarak, bu senelik bu mevzuda tasarruf mümkün görüldüğünden, tasarrufa alınması, 



— 306 — 
9. 772, 774 ve 775 nci fasıllara ait R formülündeki «6059 sayılı Kanunn gereğince verilecek 

ücretler» ibaresinin «6059, TJ59.4 ve 6595 sayılı kanunlar gereğince verilecek ücretler» şeklinde de
ğiştirilmesi. 

Hulâsa : 

Maarif Vekâletinin, Hükümet prensiplerine uyarak, ilköğretim dâvasını tahakkuk ettirme, vi
lâyet ve kazalann lise ve ortaokullara kavuşturulması, muhtelif teknik tedrisat müesseselerini 
bir an evvel kurma gayreti, yeni üniversiteler tesisi, maarif müesseselerinde feragatle hizmet eden öğ
retmenlerin intibaklarını sağlıyacak kanunların çıkarılması, Hükümetçe yeri tesbit olunan ve muhte
lif beyanatlarla teyidolunan teknik okulun açılması, diğer teknik müesseselerin ve bilûmum kül
tür müesseselerinin keyfiyet bakımından takviyesi yolunda giriştiği teşebbüsler müspet faaliyetler 
cümlesindendir. Ancak, raporlarımızda her yıl bahsettiğiniz veçhile bilhassa ilköğretim Kanunu
nun bir an evvel Meclise getirilmesini teyiden temenniye değer bulmaktayız. 

Hizmetler ve temenniler bakımından maruzatımızı Yüksek Bütçe Encümeninin, denk bütçe 
prensibi çerçevesinde takdirlerine saygiyle arz ederiz. 

Elâzığ Mebusu Yozgad Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Ömer *Faruk 8anaç Danyal Akbel Halil Turgut 

* 



F. 

101 

Maarif Vekaleti * 

1956 
Y ı l ı 

' tahsisatı 
M. Tahsisatın nev'i Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısmı "yekûnu 

12 000 

12 000 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encünfer>ee 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

ikinci kısım - Personel 
masrafları *' 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 2 657 125 2 657 125 2 672 000 
12 Vilâyetler memurlan maaşı 272 322 050 307 909 650 307 909 650, 
21 Merkez memurları açık maaşı 500 500 50Q 
22 Vilâvetler memurlan acık ma

aşı ' 52 445 52 445 52 445 

Fasıl yekûnu 275 032 120 310 619 720 310 634 595 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 427 230 471 345 483 345 
12 Vdlâyetler hizmetlileri ücreti 12 824 735 13 846 365 14 386 113 
20 Köy öğretmenleri ücreti 848 750 142 800 142 800 
30 Eğitmenler ücreti 5 440 000 5 440 000 5 440 000 

Fasıl yekûnu 19 540 715 19 900 510 20 452 258 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücret». 

75 700 

1 210 075 

75 700 

1 256 875 

75 700 

1 256 875 

Fasıl yekûnu 1 285 775 1 332 575 1 332 575 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardUmcı 
personelin ücretleri 1 763 608 2 317 708 2 317 708 

• 
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M. 

« 

Tahsisatın nev'i 

Maarif V ekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yıl] 
Hükümetçe 

iıtenen 
Lira 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

206 

207 

209 

210 
211 

217 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 • Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı *» 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

,50 000 

6 250 000 

11 000 

1 332 000 

10 000 

60' 000 
250 000 

50 000 

6 850 000 

11 000 

1 582 000 

10 000 

60 000 
350 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fikrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. 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 
789 ve 4644 sayılı Kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz
minatları ile başöğretmenler 
ücreti 

20 Askerlik dersleri öğretmenle
rinin ücretleri 

50 000 50 000 

11 401 110 
2 100 

34 500 58 900 

10 

5 603 690 

82 600 

50 000 

6 850 000 

11 000 

1 582 000 

10 000 

60 000 
350 000 

Fasıl yekûnu 7 963 000 8 913 000 8 913 000 

50 000 

12 726 460 12 747 514 
2 100 4 200 

58 900 

6 196 690 6 196 690 

82 600 82 600 



F. M. 

30 

40 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Maarif Vekâleti 

Taksisatm nev'i 

• 
Meslekî ve teknik okullar öğ
retmenlerinin ders, ekzersiz ve 
şeflik ücretleri 
Ders ücretleri 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma ' . * • 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 000 
2 700 000 

9 386 290 

328 459 218 

- • . 

5 500 
3 000 

15 000 
19 000 
15 000 
10 000 

67 600 

11 700 
3 000 

14 000 
9 300 

10 000 
30 000 

78 000 
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1957 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

7 000 000 
6 400 000 

19 679 290 

375 600 263 

5 500 
3 000 

15 000 
24 000 
20 000 
16 750 

84 250 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

# 

7 000 000 
6 400 000 

19 679 290 

376 190 040 

* 

5 500 
3 000 

15 000 
24 000 
20 000 
16 750 

84 250 

-3İ* 

18 000 
3 000 

14 000 
9 300 

10 000 
37 500 

91 800 

18 000 
• 3 000 

14 000 
9 300 

10 000 
37 500 

91 800 

303 Basılı kâğıt ve defterler 155 000 155 000 155 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 

115 000 

271 000 

115 000 

300 000 

115 000 

300 000 
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1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

305 

206 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Da im it vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı -
personelin harcırah ve başka 
masrafları 
Gezici başcğretmenlerin taz
minatları 

Fasıl yekûnu 

50 000 
20 000 

456 000 

142 000 
371 108 

513 108 

14 725 

1 463 450 
415 000 

1 050 000 
9 000 

529 000 

390 000 

3 8r6 450 

İÖÖ 000 
50 000 

565 000 

142 000 
371 108 

513 108 

14 725 

İ 463 450 
415 000 

1 050 000 
9 000 

529 000 

390 000 

3 856 450 

100 000 
50 000 

565 000 

142 000 
371 108 

513 108 

14 725 

1 463 450 
415 000 

1 050 000 
9 000 

529 000 

390 000 

3 856 450 

308 * 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 10 000 10 000 10 000 
12 Vilâyetler 200 000 350 000 350 000 

Fasıl yekûnu 210 000 360 000 360 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları ." • 2 000 2 000 2 000 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

raf lan 2 000 2 000 2 000 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 56 310 56 310 56 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edPen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları ?5 000 35 000 35 000 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60" 
70 
80 
91 
92 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtm<* 
Haberleşme 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

95 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
28 500 
18 765 

119 765 

5 565 858 

-

95 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 

100 000 
18 765 

191 265 

5 926 908 

95 310 

8 000 
6 000 
9 500 
7 000 
4 000 
3 000 

10 000 
25 000 
30 000 
18 765 

121 265 

5 856 908 

403 Temsil masrafları 5 000 10 000 10 000 
408 5805 sayılı Kanun gereğince 

anıtlar yüksek kurulu üyeleri
ne verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 20 000 30 000 30 000 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 
10 Müzeler ve anıtlar umumi mas

rafları 
20 Rumelihisarı restorasyon mas

raf lan 
30 Mğde - Aksaray Sultanhanı 

restorasyon masrafları 
40 Amt - Kabir umumi masraf

ları 

Fasıl yekûnu 3 250 000 3 550 000 3 720 000 

2 500 000 

500 000 

250 000 

— 

2 500 000 

500 000 

250 000 

300 000 

2 545 000 

500 000 

375 000 

300 000 
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F. M. 

417 

10 

20 
30 

418 

10 

20 
., 

— Maarif Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Yüksek okulların umumi mas
rafları 
Yüksek Öğretmen Okulu mas
rafları 
Eğitim enstitüleri masrafları 
Ankara ve izmir Devlet Kon-
servatuvarları 

Fasıl yekûnu 

Lise, ortaokul ve îmam - hatip 
okulları umumi masrafları 
Lise ve ortaokullar umumi 
masrafları 
îmam - hatip okulları umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

258 665 
1 394 845 

681 330 

2 334 840 

. 

t 

1 800 000 

81 000 

1 881 000 

. 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

258 665 
1 394 845 

681 330 

2 334 840 

1 900 000 

170 000 

2 070 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

258 665 
1 394 845 

681 330 

2 334 840 

1 900 000 

170 000 

2 070 000 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ise diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 

10 Teknik, Teknik öğretmen, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okulları masrafları 2 117 660 2 314 925 2 314 925 

20 Ticaret ve diğer meslek okul
ları ve enstitüleri masrafları 6 925 354 7 925 354 7 925 354 

Fasıl yekûnu 9 043 014 10 240 279 10 240 279 

420 îlk öğretmen okulları umunu 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili mas- i 
raflar 

10 îlk öğretmen okulları umumi 
masrafları 16 440 932 17 362 497 17 362 497 

20 îlk öğretmen okulları mezunla
rının donatım masrafları 296 000 296 000 296 000 

30 Uygulama bahçeleri tesis ve 
tanzim masrafları ile çalışma 
vasıta bedelleri 50 000 50 000 50 000 



F. 

421 

422 

423 

424 

M. 

40 

11 

12 

13 

14 

Maarif Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

Yatılı ilkokullar umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kütüphaneler masrafları 
Kütüphaneler umumi masraf
ları 
Vekâlet Kütüphanesi masraf
ları 
Okul kütüphaneleri umumi 
masrafları 
Millî Kütüphane umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 
Eiyaseti Cumhur Filârmonik 
Orkestrası umumi masrafları 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

932 880 

17 719 812 

375 000 

3 000 

60 000 , 

300 000 

738 000 

367 000 

40 000 

60 000 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen 
Lira 

1 393 270 

19 101 767 

375 000 

3 000 

75 000 

300 000 

753 000 

„ 

367 000 

116 800 

60 000 

kabul edilen 
Lira 

2 000 000 

19 708 497 

475 000 

3 000 

75 000 

575 000 

1 128 000 

• 

367 000 

116 800 

60 000 
425 Ecnebi memleketlere gönderi

lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 

11 Basın - Yaym ve Turizm 
Umum Müdürlüp 82 000 82 000 82 000 

12 Adliye Vekâleti 34 500 34 500 34 500 
13 Maarif » 257 500 257 500 257 500 
14 Nafıa » 30 000 30 000 30 000 
15 İşletmeler » 8 500 8 500 8 500 
16 Çalışma » 19 500 19 500 19 500 
17 Kanunları uyarmca ecnebi 

memleketlere gönderilecek fev
kalâde sanat istidatlı çocukla
rın her çeşit masrafları 50 000 87 600 87 600 

18 Aylık ve sair istihkakları yol
lama masrafları " 6 000 6 000 6 000 

Fasü yekûnu 488 000 525 600 525 600 
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F. 

426 

427 

428 
429 

450 

451 

314 

M. 

0 
0 

10 
30 
40 

-~ Maarif Ve 

Tahsisatın nev'i 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masraftan 
Korunmaya muhtaç çocuklar 
umumi masrafları 
Kamp masrafları 
Aklen ve ruhan geri kalmış ço
cukların eğitimi için umumi 
masraflar 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
Maarif Vekâleti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Yayın masrafları 
İnceleme masrafları 
Derleme masrafları 

Fasıl yekûnu 

»kaleti 
1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

428 250 

1 950 000 
20 000 

1 

0 
85 000 

436 135 

521 135 

500 000 
25 000 
1 140 

*526 140 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul e&ien 
Lira Lira 

428 250 

1 950 000 
35 000 

50 000 

0 
85 000 a 

436 135 

521 135 

500 000 
25 000 
3 000 

528 000 

528 250 

2 450 000 
35 000 

50 000 

581 135 
0 
0 

0 

500 000 
25 000 
3 000 

528 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masraftan 130 000 130 000 130 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 215 000 215 000 215 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 40 000 40 000 40 000 

30 Fulbriglıt Kültür Anlatması 
masrafları 10 000 10 000 10 000 

40 Kültür münasebetleri umumi 
masrafları 387 220 504 368 504 368 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

477 

478 

50 Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit 
masrafları 

Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masraf lan 
Hibe suretiyle ithal edilecek 
gıda maddelerinin tahmil, tah
liye, sevk, muhafaza ve tev
zi masrafları karşılığı 

60 000 

Fasıl yekûnu 712 220 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 450 000 

458 Fuar ve sergi masraflan 
10 Yurt içinde ve dışında açıla

cak resim ve heykel sergileri
nin her türlü masrafları 15 700 

20 îzmir Fuannda açılacak eğitim 
paviyonunun her türlü masraf
ları 9 500 

Fasıl yekûnu 25 200 

476 Kurs masraflan 
10 Kurslar umumi masraflan 280 000 
20 Meslekî ve teknik kurslar 1 355 700 

Fasıl yekûnu 1 635 700 

30 000 

60 000 

82^368 

450 000 

15 700 

9 500 

25 200 

280 000 
1 605 700 

1 885 700 

30 000 

50 000 

60 000 

829 368 

450 000 

15 700 

9 500 

25 200 

280 000 
1 605 700. 

1 885 700 

30 000 

150 000 

Dördüncü kısım yekûnu 42 375 312 46 071 939 47 983 669 

501 

# Beşinci hısım - Borçlar 

Gteçen yıl borçlan 33 000 33 000 33 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Maarif Vekaleti 
1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul ectften 
Lira 

502 Eski yıllar borçları 
10 1951 - 1955 yıllan borçlan 180 000 180 000 180 000 
20 1928 - 1950 » » 10 000 10 000 10 000 

601 

Fasıl yekûnu 190 000 190 000 190 000 

504 * 5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğnice T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 700 000 700 000 700 000 

Beşinci kısım yekûnu 923 000 923 000 923 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

10 

20 

Devletin üzerine aldığı masraf
lar 
Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleri ile başka masraf
ları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 

Fasıl yekûnu 

1 327 256 

86 500 

1 413 756 

1 327 256 

86 500 

1 413 756 

1 327 256 

86 500 

1 413 756 

602 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımlan J 100 000 100 000 100 000 

605 Prevantoryum ve sanatoryum " "* 
pansiyonuna yardım 60 000 60 000 60 000 

609 Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumlan ile 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 50 000 50 000 50 000 

611 Devlet Tiyartrosuna yardım .• 5 400 000 6 200 000 6 200 000 
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F. M, 
V 

612 

10 
0 

• 
30 

Tahsisatın nev'i 

Unesco Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 
Umumi masraflar için yardım 
Teknik Üniversitede istihdam 
olunacak iki uzman için yar
dım 
Milletlerarası Tiyatro Ensti
tüsü ( I T I ) Türkiye Millî Ko
misyonuna yardnn 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

85 000 

36 000 

0 

121 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

121 000 

0 

15 000 

136 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

121 000 
-

0 

15 000 

136 000 

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 300 000 300 000 300 000 

Altıncı kısım yekûnu 7 444 756 8 259 756 8 259 756 

KISIMLAR YEKÛNU 

^Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısmı yekûnu 

12 000 
328 459 218 
5 565 858 
42 375 312 

923 000 
7 444 756 

12 000 
375 600 263 
5 926 908 
46 071 939 

923 000 
8 259 756 

12 000 
376 190 040 
5 856 908 
47 983 669 

923 000 
8 259 756 

UMUMÎ YEKÛN 384 780 144 436 793 866 439 225 373 
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F. M. 

Maarif Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ednen 
Lira Lira 

701 

711 

731 

742 

743 

751 

10 
20 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Devlet mali binaların onarımı 
Devlelçe intifa edilen hükmi 
şahsiyeti haiz olanlara ait bi
naların onarımı 

1 860 000. 

100 .000 

2 252 000 

200 000 

2 252 000 

200 000 

Fasıl yekûnu 1960000 2 452 000 2 452 000 

Lise ve ortaokulların dersha
ne, yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal
zemelerin döşeme, demirbaş ve 
ders aletlerinin onarımı 
İstimlâk ve satmalma masraf
ları 

100 000 

1 000 000 

100 000 100 000 

1 000 000 1 000 000 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen ^ 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para Ve ayın yardımı- 20 000 000 20 000 000 
Şehir ve kasabalarda halk ta
rafından yaptırılan okul bina
ları için müteşebbis derneklere 
yardım 

10 Ortaokul binası yap t inam mü
teşebbis derneklere 

20 İlkokul binası yaptıran müte
şebbis derneklere 

30 İmam - Hatip okulları binası 
yaptıran müteşebbis dernekle
re ' 

38 000 000 

1 900 000 1 900 000 2 400 000 

1 133 386 1 133 386 2 500 000 

200 000 200 000 333 386 

Fasıl yekûnu 3 233 386 3233386 5233386 

Lise ve ortaokullar için satm-
alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
malzemeleri döşeme, demirbaş, 
ders aletleri masrafları 2 000 000 2 000 000 
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1956 1957 yılı için. 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı' istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yeni tesisler 
5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan yurt ve 
aşevlerinin tesis masrafları 300 000 300 000 300 000 
Meslekî ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutlarının genişle
tilmesine dair olan 4304 sayılı 
Kanıma ek 5642 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak masraflar 7 460 000 7 460 000 7 460 000 

Fasü yekûnu 7 760 000 7 760 000 7 760 000 

I I - Sermaye tahsisleri • ' , 
Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 3 000 000 3 000 000. 3 000 000 
Yetiştirme yurtlan ile korun; 
maya muhtaç çocuklar döner 
sermayesi 50 000 50 000 50 000 
Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 1450 000 3 450 000 3 450 000 
Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraflar 500 000 500 000 500 000 
Topkapı Sarayının tamir ve 
restorasyonu için 0 0 1 000 000 

Yatırımlar yekûnu 41 053 386 43 545 386 64 545 386 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Maarif .Vekâleti (Nafıa Büt
çesine) 0 6 750 000 0 
öğrenci yurtları (Nafıa Büt- ' _ ^ 
çesine) 0 1 250 000 0 

Fasıl yekûnu 0 8 000 000 

Nakil Vasıtaları satınalmması 
(Maliye Bütçesine) 0 75 009 





31 - Nafıa Vekâleti 



Rapor 
21 . I . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Havale buyurulan Nafıa Vekâleti 1957 malî yılı bütçesi tetkik edildi. Bu raporumuzda evvelâ 
umumi mütalâalarımızı, bilâhara her reislik hakkındaki mütalâalarımızı ve nihayet fasıl ve mad
deler üzerindeki kısa izahlarımızı arz edeceğiz. 

Umumi mütalâalar 

Envestisman politikamızın en geniş tatbik sahasını Nafıa Vekâletinin iştigal mevzularının kap
ladığı malûmdur. 

Nafıa Vekâleti mütecanis ve mütesanit kadrosu, ihtisas ve tecrübesi, kademeli ve disiplinli teş
kilâtı ve nihayet istikrarlı an'anesi ile yurt hizmetinde şerefli bir mevki tutmuştur. Bunun yanında 
vatan sathındaki Nafıa mevzularma hâkim olmak gibi şümullü bir vazifenin bu vekâlete verilme
miş olmasının sebebolduğu mahzurlar zaman zaman bütçe müzakerelerinde muhtelif hatipler ta
rafından ileri sürülmüş ve bizim 1956 raporumuzda da tahlile tâbi tutulmuş ve bâzı temennilerde bulu
nulmuştur. Devletin birçok daire ve müesseseleri ve bilhassa İktisadi Devlet Teşekkülleri, geniş mikyas
ta nafıa işlerini yapmaya koyulmuşlardır. Gerçi bu sayede nafıa eserleri çoğalmış ve yükselmiş-
se de öbür yandan bâzı iktisadi ve içtimai meseleler ortaya çıkmıştır. Bu meseleleri proje hataları, 
maliyet yükselişleri, personel hareketleri ve vazifede istikrarsızlık, ihtisasın ve. teknik tekâmülün 
aksaması, müesseseler arasında suni bir şekilde yaratılan personel rekabeti, teknik personele verilen 
anormal yüksek yevmiyelerin diğer personel üzerindeki menfi tesirleri; gibi mevzular olarak tah
lile tâbi tutmak mümkündür. 

Nafıa Vekâletinin bizatihi bünyesinde de bâzı ıslahat yapılmasına ezcümle Yüksek Fen Heyeti
ne ve Şirketler Reisliğine yeni veçhe verilmesi lüzumuna 1956 bütçe raporumuzda temas etmiş ve 
temennilerde bulunmuştuk. Hazırlanmakta olan yeni teşkilât kanun tasarısında bu hususların göz 
önünde tutulmakta olduğunu geçen sene ifade eden vekâlet bu sene bu tasarının vekâletlere sevk 
edilmiş bulunduğunu beyan etmiştir. Bu hususu memnuniyetle karşılarız. 

Bu tasarının bugünkü teknik tekâmül seviyesine ve memleketimizin dinamik şartlarına uygun 
olmasını ve bir an evvel Büyük Millet Meclisine getirilmesini temenni ederiz. 

Yine geçen seneki raporda nafıa işlerine ait bütün şartnamelerin yeni baştan elden, geçirilmesi
ne ve bilhassa organize mütaahhitlik müessesesi için teşvik edici ve itimat verici hükümlerin kon
masına işaret etmiştik.* Vekâlet bu noktai nazarımızda mutabık olduğu halde henüz bunu tahak
kuk ettirememiştir. Başladığını öğrendiğimiz bu ıslahatın kısa zamanda tamamlanmasını temenni 
ederiz. \ 

Teknik inkişafımızın başlıca şartlarından birisinin de garp dünyasında olduğu gibi memleketi
mizde de müşavir mühendis firmalarının kurulup gelişmesidir. Bunun en mühim imkân şartı etüd, 
proje ve kontrol işlerini tedrici bir surette bu müesseselere tevdi etmek suretiyle himaye ve teşvik 
yoluna girmektir. Başlangıçta tabiî olarak karşılaşılacak mahzurları göze alıp bunları süratle savuş
turmak lâzımdır, örnek medeniyetlerde müşavir mühendis firmalarının hizmet ve muvaffakiyetle
rini ciddî bir surette tetkika tâbi tutup bizim şartlarımıza uygun bir yol tutmamız şarttır. 

Mesele ilk sıralarda yerli müşavir firmalara tevdi edilecek işlerin ehemmiyet ve vüsatlerine gö-
,re ecnebi mütehassısların iştirakleri şart konabilir, 
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Fakat her hal ve kârda müesseselere kurulma ve yaşama şartları bahşedilmelidir. 

Nafıa Vekâletinin iş hacmi gittikçe genişlemekte ve bunun tabiî neticesi olarak teşkilâtı da ge
lişmektedir. Bilhassa Yapı İşleri Reisliği, müstakil bir hale getirilecek olan Limanlar inşaat Da
iresi ve bugünkü halleriyle kendilerinden beklenilen vazifeleri kifayetsiz kadro ve statüleri ile ye
rine getiremiyen Yüksek Fen Heyeti Reisliği ile Şirketler ve Müesseseler Reisliği yeni kanun ta
sarısı ile hakiki hüviyetlerini iktisabedeceklerdir. 

Şimdiden kifayetsiz bîr hale gelen vekâlet binası gelecek seneler içerisinde büsbütün dar gele
cektir. Bu da Nafıa Vekâletinin toplu bir halde kalmasına artık imkân bırakmayacaktır. Esasen 
Şehircilik Fen Heyetinin halen ayrı bir binada bulunmasının randımanı üzerindeki mahzurları aşi* 
kârdır. Kaldı ki, bu bina Atatür^ Bulvarının genişletilmesi dolayısiyle yakında yıktınlacaktır. 

Gerek bu daire için ve gerek şimdiden tazyik eden diğer ihtiyaçlar için 20 odaya ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. Bunun senelik kira masrafı asgari 50 bin liradır. 

Bir taraftan toplu bir halden çıkmanın çeşitli zararlarını önlemek diğer taraftan gelişme ve ge
nişleme nispetinde her sene artacak kira masraflarından kurtulmak için şimdiden vekâlet binası
na bir kat ilâve edilmesi çok yerinde görülmektedir. Bu katın maliyeti 750 bin lira olarak hesap
lanmıştır. îlk sene bunun 500 bin lirası sarf edilebilecektir. 

Bu meblâğın bütçeye ilâve edilmesini temenni ederiz. (1) 

Diğer taraftan Nafıa Vekâletinin personel politikasının da bir istikrar göstermesi zaruri ve ha
yatidir. Hemen bütün ihtisas yerlerinde yevmiyeli personel kullanılmasına mecburiyet hissedilmiş 
olmasını teessürle kaydederiz. Personel Kanununun bu meseleyi halledeceğini ümideder ve bekler
sek geç kalınmış olmasından korkarız. Ya bu kanunu bir an evvel çıkarmak, yahut bu mümkün 
olmıyacaksa yevmiyeli daimî personel istihdamını menedici ve buna mukabil meslek tazminatı 
usulünü getiren bir kanunun müstacelen getirilmesini temenni ederiz. 

Yapı ve imar İşleri Reisliği 

Bu dairenin uhdesine tevdi edilen işlerden mühim bir kısmı memnuniyet verici bir şekilde yürü
tülmekle beraber geçen seneki raporda da arz edildiği gibi başka vekâlet ve dairelere ait işlerin mat
lûba uygun bir tarzda yürütülemediği do bir hakikattir. Bunun sebebi bir taraftan bu işlerin sâri ta
ahhüt sisteminde ihale edilmeyişleri diğer taraftan iş veren vekâlet ve dairelerin bu işlere ait katî bir 
program vermeyişleridir. 

Nafıa Vekâletinin yeni Teşkilât Kanunu bu mahzurlardan kendi bünyesine aidolanı ıslah ede
cektir. Programsızlı'k tarafının da iş sahipleri tarafından önlenmesi lâzım gelecektir. 

Yapı ve imar işleri Reisliği de memleketin imar hamlelerine intibak etmek ve uhdesine düşen 
vazifeleri bihakkin yapabilmek için çalışma tarzını ve hüviyetini ayarlamak yoluna girmiştir. Ez
cümle teşkiltım ihtisas kollarına ayırmakta ve yurdun her bölgesindeki inşaat ve mimari imkân ve 
şartlarını tetkik ve tesbit etmek yoluna girmektedir. Mektep,, hastane, mesken ve hapisane gibi bi
na nevileri inşa edilecekleri yerlerin hususiyetlerine göre ayrı ayrı esaslara tâbi tutulacaktır. Ma
hallî şartlar ve hususiyetleri, yerli inşaat malzemesi, jeolojik ve topografik hususiyetler, işçilik, 
münakale ve bilhassa iklim ve mimari tarz gibi çeşitli faktörler olarak sayabiliriz, işte bütün yurda 
şâmil olmak üzere bir araştırma servisi kurulmuştur. Bu hareketi memnuniyetle karşılıyoruz. 

Temennilerimizden üzerinde ısrarla durduğumuz müşavir ,mühendis firmalarının kurulup ge
lişmesini teşvik ve himaye edici bir çalışma sisteminin ilk işaretlerini bu dairede görmekle mem
nuniyet ve teşekkürlerimizi belirtmek isteriz. Şimdilik yalnız proje müsabakası şeklinde âdetleşmiş 
bir hale gelen bu hareketi etüd, mütalâa, rapor ve bilhassa kontrol safhalarını da tedricen ve za
manla içine alacağını kuvvetle timidetmekteyiz. 

Büyük Millet Meclisi inşaatına bugüne kadar (52) milyon lira sarf edilmiş olduğunu göz önün-
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de tutarak bu büyük masrafı faydasız bir faalde bekletmiş olmanın zararlarına artık bir son verme
nin lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Her ne 'kadar istihsal yatırımlarını ön plânda tutmak ve bu nevi 
büyük masraflardan kaçınmak en uygun bir hareket ise de bu emrivakii daha fazla sürüncemede 
bırakmıyacak lüzumlu tahsisat ve dövizin bir an evvel temin edilmesi lüzum ve zaruretine kaaniiz. 

T. B. M. M. binasına bugüne kadar sarf edilen paralarla bundan sonra sarf edilecek paraların 
gruplar halindeki bölümleri şöyledir : 450 000 m2 genişlikteki arsa, faahçe ve yollarının istimlâk 
bedeli (1 656 493,—) lira; kontrol, idare, jüri ve müteferrik masraflara (3 353 252,—) lira; bilû
mum inşaat işlerine (34 761 245,—) lira; bilûmum tesisat işlerine (12 215 867,—) lira sarf edil
miş bulunmaktadır. Yekûnu (52) milyon lira tutan bu meblâğın (8 000 000,—) lirası ecnebi döviz 
karşılığıdır. 

Muhtelif kanunlarla verilmiş olan sarf salâhiyetlerinin yekûnu (55 341 661,11) lira olduğuna 
göre bakiye yetki (3 354 802,18) liradır. Bu meblâğ işin ikmaline kâfi gelmiyecektir. Bundan son- • 
ra yapılacak masrafların yekûnu (11) milyon liradır. Bunun için (1 385 000,—) kısmı Türk lirası 
karşılığı ecnebi dövizidir. Bu rakamlar bundan sonra yeni bir gecikme vâki olmıyacağma göredir. 
Yeni artışlara meydan vermemek üzere bu ihtiyaçların zamanında karşılanmasını temenni ede
riz. (2) 

Bu binanın mobilye ve diğer tezyini sanat işleri 6589 sayılı Kanunla doğrudan doğruya Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ele alınmış bulunmaktadır. Fakat kanatimize göre bu kısım iş
ler dâhil inşaat işleri ile zaman ve mekân bakımından birçok tedahül gösterebilecektir. Bu da işler
de a'ksaklıklar ve neticede ahenksizliklere sebebolabilir. Bu itibarla bir kül teşkil edecek olan bina
nın bir elden idare edilmesini daha uygun mütalâa etmekteyiz. Ve bu kanunu değiştiren bir ka
nun teklifinin getirilmesini temenni ederiz. (3) 

Devlet Reisimizin senelik nutuklarında ve Hükümetin muhtelif beyanlarında Atatürk Üniversi
tesinin 1958 senesinde tedrisata başlıyacağı vadedilmiş bulunmaktadır. Açılan müsabaka neticesin
de fikir projesi yapılmış ve buna göre birinci grup inşaatın katî projelerine başlanmıştır. Ni
san 1957 de eksiltme dosyası hazır olacaktır. Her ne kadar 6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlarla 
(170) milyon liralık salâhiyetle bono çıkarılabilirse de ihalelerin % 100 bono ile yürütülmesine mad-. 
deten imkân yoktur. 

1957 bütçesinde görülen 1 000 000 lira ise ancak yeni açılacak Üniversitelerin proje masraflarını 
karşılıyabilecektir. Bu itibarla bu programın asgari şartı olan 4 000 000 liranın ilâve edilmesi icabet-
mektedir. (4) 

Şimdi bu Reisliğe ait bütçenin fasıl ve maddelerinin izahlarına geçiyoruz: 

Daire hizmetten: 

Fasıl 421 — 4623 sayılı Kanun gereğince yer sarsıtısmdan evvel ve sonra yapılacak işler mas
rafları: 

1956 yılı bütçesine konulan 19 000 liralık tahsisat ile deprem bölgelerine âcil yardım olarak, el
de bulundurulan malzeme ve nakil vasıtaları için garaj yaptırılmış ve para sarf edilmiştir. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen 30 000 lira ile de yine malzeme depoları ve diğer masraflar kar
şılanacaktır. 

Fasıl 422 — Bina araştırma çalışmaları umumi masraf lan: 

Umumi mütalâalar kısmında izah edilen yapı araştırma çalışmalarını tahakkuk ettirebilmek mak
sat ve gayesiyle 1957 bütçesine (50 000,—) liralık bir tahsisat konulmuştur. 
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Yatırımlar : 

Fasıl 741 -10 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
11 —; Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
12 — İstatistik Umum Müdürlüğü binası inşaat her türlü masrafları 
13 —Adliye Vekâleti (Ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı onarımı) 
14 — Adliye Vekâleti (Adliye binaları yapım ve esaslı onarımı) 
17 — Emniyet Umum Müdürlüğü 
20 :— öğrenci yurtlan 
24 — Nafıa Vekâleti 
25 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
26 — Ziraat Vekâleti 
27 — Münakalât Vekâleti 
28 — Jandarma Umum Kumandanlığı 

Esbabı mucibede kâfi izahat vardır. 

Fasıl 741 - Madde 15 — 5032've 6148 sayılı kanunlar gereğince İstanbul Adliye binası yapımı 
her türlü masrafları: . 

Projesine göre İstanbul Adliye binası inşaatının tamamlanması için iki kanunla alınmış olan 
(21 000 000,—) liralık yetkiden binanın dört blokundan müteşekkil bulunan birinci ve ikinci kı
sım inşaat ve tesisat işleri tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen (2 000 000,—) lira halen devam etmekte olan beşjinci blok inşaa-
tiyle önümüzdeki sene yapılacak bir kısmı istimlâk işleriyle yeniden eksiltmeye çıkarılacak müddei
umumilik ve ağır ceza mahkemeleri kısmının ihtiyaç programında vâki tadilâtı yapmak üzere 
proje tadil ve inşaat işlerine sarf edilecektir. 

Yetki ve sarfiyat durumu : 
ı 

21 000 000,— alınan yetki 
— 8 955 722,03 1947 - 1955 sarfiyat 

12 044 277,97 
— 300 000,— 1956 bütçesiyle alman tahsisat 

11 744 277,97 
- 2 000 000,— 1957 bütçesiyle teklif olunan (mevcut ve yeniden girişilecek taahhütlere ve is

timlâk bedeline) 

9 744 277,97 Yetki bakiyesi . ' 

Fasıl 741 - Madde 16 — 6147 sayılı Kanun gereğince istanbul ve İzmir'de birer ceza evi yapı
mı her türlü masrafları : 

Senelik ödeme miktarı (2 000 000,—) lirayı geçmemek şartiyle (9 000 000,—) liralık taahhü
de girişme yetkisi alınmiş ve Adliye Vekâleti tarafından verilen programa uyularak İzmir ceza 
evi 1 000 ve İstanbul ceza evi 1 200 kişilik olarak birinci kısım kaba inşaatları ceman 
(6 658 096,—) liraya mütaahhidine ihale edilmiştir. Her iki binaya iş programına göre devam 
edilmektedir. Bu binaların üçte bir kısımları 1957 malî yılı içinde ikmal edilecektir. 

Bugünkü rayiçlere göre İzmir ceza evinin (8^500 000,—) ve İstanbul ceza evinin 
(11 500 000,—) liraya çıkabileceği tahmin edildiğinden mevcudolan (9 000 000,—) liralık yetki
nin önümüzdeki senelerde bu miktara iblâğ edil mesi icabetmektedir. 1957 yılı bütçesine teklif edi
len (2 000 000,—) liralık tahsisat her iki inşaatın taahhüt bakiyelerine sarf edilecektir, 
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Yetki ve sarfiyat durumu : 

9 000 000,— alman yetki 
1 986 099,16 1954 - 1955 sarfiyat 

7 013 900,84 
2 000 000,— 1956 bütçesiyle alman tahsisat 

5 013 900,84 
2 000 000,-— 1957 bütçeniyle teklif olunan (devam eden taahhütler için) 

3 013 900,84 Yetki bakiyesi 

Fas:l 741 - Madde 18.— Maliye Vekâleti : 

1956 y-lı bütçesine konulan (7 000 000,—) liralık tahsisattan geçen senelerden intikal eden (66) 
aded binanın ikmali inşaatı için (6 100 000,—) lira, bu yıl yeniden taahhüde girişilen (11) 
ad-d binaya (900 000 —) lira sarf edilmiştir. 1957 yılı için teklif edilen (3 500 000 —) lira bu yıl 
taahhüde bağlanan (10) aded binanın sâri taahhütlerine karşılıktır. 

Fasıl 741 - Madde 19 — Maarif Vekâleti : 

1956 bütçesine konulan (8 000 000 —) liranın (5 350 950 —) lirası geçen yıllardan intikal eden 
(39) aded bina ile (19) aded projenm taahhüt bedellerine ve 1956 yalında yeniden ele abnan (23) 
aded bina yapımına (1 760 779 —) lira (17) aded binanın tamiri ile istimlâk ve müteferrik mas
rafları olarak da (888 271 —) lira sarf edilmiştir. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen (3 250 000 —)lira (18) aded lise, orta, ve öğretmen'okulu bina-
lar:nm 1957 yılma sirayet edecek taahhüt bakiyelerine karşılıktır. 

Fasıl 741 ^ Madde 21 — 6165 sayıl' Kanun gereğince İstanbul Opera binası ikmali her türlü mas
rafları : TH 

Evvelce İstanbul Belediyesi tarafından başlanmış ve yalnız seyirci bİokunun kaba inşaatı yapıl
mış bulunan binanın tesisleri ile birlikte ikmal için 6165 sayılı Kanunla (10 000 000 —) liralık 
taahhüde girme yetkisi alınmış ve sahne bloklarınn bir kısmının kaba inşaat1, (1 215 000 —) lira 
bedelle 14 . IX . 11953 yılında ihale edilmiştir. 

1955 yılında karkas kısmı kaba inşaatı da (2 193 375,86) lira bedelle ihale olunmuştur. Her iki 
inşaat devam etmektedir. 

Bu binanın ehemmiyet ve hususiyeti ve kısmen evvelce inşa edilmiş ve kısmen de hali inşada ol
ması mahallinde devamlı şekilde çalışmayı icabettirdiğinden İstanbul'da bu sahada yetkili eleman
lardan müteşekkil bir (Proje Tanzim Bürosu) faaliyete geçirilmiş ve bu büro diğer mühendislik 
kolları mütehassısları ile takviye edilmiştir. Bu büro halen verimli çakmalarına devam etmektedir. 
Opera binasının bütün tesisleriyle ancak (25 000 000 —) liraya ikmal edilebileceği anlaşılmış bu
lunduğundan 6165 sayılı Kanunla alman salâhiyetin bu miktara yükseltilmesi için gerekli kanun 
tasarısı Başvekâlete sunulmuştur. 

1957 bütçesine konulan (2 500 000 —) liralrk tahsisat ile sahne kısmı (F) blokunun geri kalan 
kaba inşaatı ihale edilecek ve devam eden taahhüt bakiyeleri karşılanacaktır. Bundan" sonraki ihale
nin, binanın hususiyeti dolayısiyle her türlü tesisat ve ince inşaat işlerini ihtiva edecek şekilde 
tek bir ihale olmas; zaruridir. Hariçten getirilmesi zaruri olan tesisat aksamı için lüzumlu döviz- te
min edilebildiği takdirde bu ihale de yetki' kanunu çıkınca hemen yapılabilecektir. 
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Yetki sarfiyat durumu : 

10 000 000 — Alman yetki 
— 1 861 223 03 1)954 - 1955 sarfiyatı 

8 138 776 97 
1 000 000 — 1956 bütçesiyle alman tahsisat 

7 138 776 97 
2 500 000 — 1957 bütçesiyle teklif olunan (devam eden taahhütlerle 1957 de girişilecek taah

hüde) 

4 638 776' 97 Yetki bakiyesi 

Fasıl 741 - Madde 22 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti : 

1956 yılı bütçesine konulan (12 500 000,—) liradan geçen yıllardan intikal eden (88) aded bi
na için (9 690 961,—) lira, 1956 yılında ele alman (25) aded binanın yeniden inşa ve ikmali için 
(2 302 640,—) lira harcanmıştır. Bakiye (902 822,—) lira (43) aded binanın onarım, istimlâk 
ve müteferrik masraflarına sarf edilmiştir. • • « 

1957 yılına konulmuş olan (4 500 000,—) lira 1957 yılma sirayet edecek (26) aded sağlık mües
sesesinin sâri taahhüdü karşılığıdır. 

Fasıl 741 - Madde 23 — 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücude getirilecek yapı te
sis işleri her türlü masrafları : 

1956 yılı bütçesine konulan (3 500 000,—) liradan (2 224 204,;—) lirası geçen senelerden in
tikal eden (18) aded binaya, (950 000,—) lirası da bu yıl yeniden taahhüde girişilen (4) aded 
verem sanatoryum ve hastanesinin ikmal inşaatına harcanmış ve bakiyesi olan (325 796,—) lira 
ile de (8) aded binanın onarımı ele alınmıştır. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen (2 000 000,—) lira (4) aded binanın sâri taahhüt karşılığıdır. 

Fasıl 741 - Madde 29 — 4879 sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü 
masrafları : 

4879 sayılı Kanunla alınmış olan (15 000 000,—) liralık yetkiye istinaden evvelce ihale edildi
ği halde mukavelesi bozulan fakülte binalarmdanMorfoloji Enstitüsü birinci kısım kaba inşaatı 
(8 376 903,—) lira bedelle 25. VII . 1955 tarihinde ihale edilmiş ve iş programı gereğince devam 
edilmekte bulunmuştur. Bu taahhüt 30. XI I . 1957 tarihinde bitirilecektir. 1956 bütçesiyle alman 
(2 950 000,—) lira taahhüdün bu seneki kısmına harcanmıştır. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen (2 950 000,—) lira taahhüdün mukavelesi gereğğince 1957 
yılına isabet eden inşaata karşılıktır. 
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Yetki ve sarfiyat durumu : 

15 000 000 — Alman yetki 
- 3 518 920 58 1947 - 1955 sarfiyatı 

11 481 079 42 
- 2 950 000 — 1956 bütçesiyle alınan tahsisat 

8 531 079 42 
2 950 000 — 1957 bütçesiyle teklif edilen 

5 581 079 42 Yetki bakiyesi 

Fasıl 742 -«- 5011 ve 5855 sayılı kanunlara istinaden Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti
leri yapımı : % ^ 

1956 yılında verilmiş olan (3 250 000,—) liralık tahsisat devam eden taahhütlerle fiyat fark
larına tediye edilmiştir. Son safhasına gelmiş bulunan binanın tamamiyle dışarıdan ithal sure
tiyle getirilmesi lâzımgelen malezmenin döviz tedarikindeki güçlükler dolayisiyle getirtiiememe-
Rİ sebebiyle çok ağır ilerlemektedir. 

(50) milyonu geçen bir yatırını yapılan bu binanın bir an evvel hizmete açılabilmesi için 
(550 000) dolânn dununda olan döviz ihtiyacının acilen karşılanması zaruridir. 1957 yılı bütçesi
ne teklif edilen (3 250 000,—) liralık tahsisat sâri taahhütler karşılığıdır. 

A — Sarfiyat durumu : 

1956 malî yılı sonu itibariyle 1937 den Nafıa Vekâletine devir tarihi olan 1947 yılı başına ka
dar : 

15 900 713 05 Başkanlık Divanınca yapılan sarfiyat 
4 440 948 06 1947 bütçesine konulan tahsisat ile yapılan sarfiyat 

28 395 197 82 5011 ve 5855 sayılı kanunlara istinaden yapılan sarfiyat (1948 - 1955) 
+ 3 250 000 — 1956 bütçesiyle alınan sarfiyat 

51 986 858 93 
+ 3 250 000 — 1957 bütçesiyle teklif edilen 

55 236 858 93 Binanın halihazır maliyet bedeli 

B — Yetki durumu : 

35 000 000 — Alınan yetki 
-28 395 197 82 1948 - 1955 sarfiyatı 

6 604 802 18 
3 250 000 -+- 1956 bütçesiyle alınan tahsisat 

3 354 802 18 
3 250 000 — 1957 bütçesiyle teklif edilen 

104 802 18 Yetki bakiyesi 1958 de istenecektir. 
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Fasıl 743 — Memur evleri yapımı masrafları : 

Bu sene bütçesine konulan (250 000,—) liralık tahsisat Palu, Şırnak ve Pervari'de yaptırıl
makta olan memur meskenlerinin inşasına harcanacaktır. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen (250 000,—) liralık tahsisat bu binaların noksanlarının ikmâ
line karşılıktır. 

Fasıl 744 — 6409 sayılı Kanun gereğince Kale nalıiyesince yaptırılacak meskenler : 6409 sa
yılı Kanun gereğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak meskenler için mezkûr 
kanun gereğince (3 500 000,—) liralık yetki alınmış ve Kaletavas nahiyesinde (77) aded bod
rumlu ve (300) adedi bodrumsuz olmak üzere (S77) ve (3 250 500,—) liraya ihale edilmiştir. 
înşaat mukavelesine göre 30. III. 1958 tarihinde ikmal edilecektir. 1956 yılı bütçesine konulan 
(700 000,—) liralık tahsisat inşaata sarf edilmiştir. 

1957 Bütçesiyle teklif edilen (1 000 000,—) liralık tahsisat devam eden taahhüde karşılıktır. 

Yetki ve sarfiyat hesabı : 

3 500 000 — Alınan yetki 
— 549 901 05 1955 yılında sarf edilen 

2 950 098 95 
— 700 000 — 1956 Bütçesiyle alman tahsisat 

2 250 098 95 
— 1 000 000 — 1957 Bütçesiyle teklif edilen tahsisat 

1 250 098 95 Yetki bakiyesi (Taahhüde karşılıktır) 

Fasıl 747 — 6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar gereğince kurulacak üniversitelerin bilumum 
inşaat ve tesisat masrafları : 

Erzurum'da kurulacak Atatürk Üniversitesi bina ve tesislerinin projeleri 6150 sayılı Kanun 
mucibince müsabakaya çıkarılmış ve müsabaka neticesinde fikir projeleri elde edilmiştir. Müsa
bakayı kazanan mimarlarla mukavele akdedilmek üzeredir. 1957 yılında ihaleye esas olacak katı 
proje ve keşiflerin tanzimi Nisan ayı ilerisinde tamamlanmış olacaktır. Bundan başka, Karadeniz 
ve Ege üniversitelerinin Maarif Vekâletince verilecek programa göre proje müsakaları yapılacak
tır. 

Bu sene bütçesine konulan (1 000 000,—) liralık tahsisattan (500 000,—) liranın talepleri veç
hile Maarif Vekâleti bütçesine münakalesi yapılacaktır. Geriye kalan (50.0 000,—) lira hazırlık 
çalışmalarının gerektirdiği jüri ücreti ve masrafları ile diğer müteferrik masraflara ve proje mi
marlarına tediye edilecekitr. 

1957 Bütçesine teklif edilen (1 000 000,—) liralık tahsisat ile iki üniversitenin proje müsaba
kaları ele alınacak ve Erzurum Atatürk Üniversitesi proje mimarlarının istihkakı karşılanacaktır. 
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Yetki ve sarfiyat durumu : 

170 000 000 — Üç üniversite için alman.yetki 
— 10 774 80 1955 yılında yapılan sarfiyat 

169 989 225 20 
— 500 000 — 'Erzurum Atatürk Üniversitesi için 1956 yılında yapılacak masraf 

169 489 225 20 
- 1 000 000 —- 1957 Bütçesiyle teklif edilen 

168 489 225 20 Yetki bakiyesi 

Fasıl 748 — 6538 sayılı Kanun gereğince İstanbul Kapalıçarşısının tamir ve ihyası her türlü 
masrafları : 

Bu kanunla (6 000 000,—) lirası Hazineden (4 000 000,—) lirası da belediyece istikraz suretiy
le temin edilecek paradan olmak üzere ceman (10 000 000,—) liraya kadar taahhüde girme yetkisi 
alınmış bulunmaktadır. 

Kapahçarşı ihya ve tamir işlerine 11. VI. 1955 tarihinden 9 . I I I . 1956 tariflime kadar 4 ayrı kı
sım halinde faaliyette bulunulmuş, bunlardan başka (Püskülcüler, Hacıhüsnü, Kavukcular, Ser-
puşcular, Tuğcular, Kahvehane ve Koltuk kazazlar) sokaklarının bulunduğu sahada 5 nci kısım 
olarak ihale edilmiştir. 

Bu işlef için kanuni yetki dâhilinde 1955 ve 1956 yıllarında (3 000 000,—) lira sarf edilmiştir. 

1957 bütçesine teklif edilen (3 000 000,—) liralık tahsisat ile çarşının eksik kalan tamir ve ih
ya işlerine karşılıktır. 

Fasıl 749 — 5397 sayılı Kanunla istanbul Konservatuvarma tahsis edilen natamam binada 6585 
sayılı Kanun gereğince yapılacak ikmal inşaatına ait her türlü masraflar : 

Bu kanun gereğince yapılacak işlere ait ihtiyaç programı ne mevcut binanın tadili suretiyle 
ve ne de bu binaya ilâve yapmak suretiyle bu sahaya sığdırılamıyacak kadar büyük olduğundan 
ve bahis mevzuu natamam bina tamamen başka maksatlarla yapılmış bulunduğundan bu binanın 
yıktırılarak yerine ihtiyacı karşılıyacak bir bina yapmak daha doğru bulunmuş ve bu iş için lü
zumlu projelerin (hazırlanması faaliyetine geçilmiştir. 

Bu sene projeler ikmal edilecek ve önümüzdeki 1957 senesi başında inşaata başlanacaktır. 

1956 bütçesine konmuş para ile projeler yaptırılacak, 1957 bütçesine teklif edilen (500 000,—) 
lira ile de inşaata başlanacaktır. 

Fasıl 750 — 6610 sayılı Kanun gereğince Lice kasabasının nakil masrafları ; 

Bu kanun gereğince 1956 bütçesine konulan (250 000,—) liralık tahsisat ile istimlâk işleri ya
pılacaktır. 

1957 yılı bütçesine teklif edilen (500 000,—) liralık tahsisat ile yeni sahada kaya tehlikesine mâ
ruz kalan mahallerden (165) ev ile (50) aded de memur ve âmme hizmetlerine tahsis edilmek üze
re ceman (215) evin inşası işlerine tahsisatın kifayeti nispetinde başlanacaktır. 

Fasıl 788 - Madde 20 — Teknik hizmetler geçici görev yollukları : (Yapı ve imar) 

Esbabı mucibede kâfi izahat vardır. 
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Fasıl 792 — Yersarsmtısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım : 

Esbabı mııcibede kâfi izahat vardır. 

Fasıl 795 - Madde 10 — 6683 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardım : 

Bu kanun gereğince Gerze'de yangın felâketine uğnyan vatandaşlara tahsis edilmek üzere, ka
nunda yazılı esaslara göre (919) ev inşası (12 002 700,—) liraya 21. VIII. 1956 tarihinde ihale edil
miş ve işe faaliyetle devam edilmektedir. 

1956 yılı bütçesine konulan (4 000 000,—) liralık tahsisat sarf edilmiştir. 

önümüzdeki sene bütçesine teklif edilen (4 000 000,—) lira devam eden taahhüde karşılıktır. 

Fasıl 795 — Madde 20 : Lüleburgaz ve İnece'de su baskınından zarar görenlere yapılacak 
yardım: 

1956 yılı bütçesine konulan (1 000 000,—) liralık tahsisat ile Lüleburgaz ve İnece'de yeniden yap
tırılacak meskenlere lüzumlu sahanın istimlâk bedeli ile 22 . IX . 1956 tarihinde (1 724 057,—) lira 
bedelle ihale edilen (201) aded evin taahhüdüne sarf edilmiştir. 

1957 bütçesiyle teklif edilen (1 000 000,—) lira mezkûr evlerin taahhüt bakiyesi ile önümüzdeki 
sene bu yerler halkının vâki taleplerine uyularak ihale edilecek meskenlere karşılıktır. 6746 sayılı 
Kanun gereğince Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetle
rinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım: 

Bu tabiî âfetler dolayısiyle sekiz vilâyet dâhilinde ceman (3 588) mesken muhtelif derecede hasara 
uğramış, bunlardan (1 359) ev ve müştemilâtı bulunan ahır ve samanlık ceman (14 816 433,54) 
lira bedelle mütaahhitlerine ihale edilmiş bulunmaktadır. Bundan başka Aydın vilâyetinin Sköe 
kazasına bağlı Balat köyünde (350) ve Konya'nın Derebucak köyünde de (349) aded ev inşaatına 
keşifleri dâhilinde.emaneten devam edilmektedir. 

1957 yılı bütçesine konulan (7 000 000,—) liralık tahsisat yukardaki evlerin taahhüt bedellerine 
karşılıktır. 

Demiryollar ve Limanlar în§aat Reisliği 

Vekâletin yeni teşkilât kanunu tasarısında iş sahasn için genişlemiş olan limanlar kısmının ayrı 
bir Umum Müdürlük haline getirileceği malûmdur. Tamamen ayrı iki ihtisas kolu olan bu iki iş zümre
sini biz şimdiden ayrı ayrı mütalâa edeceğiz. 0 % 

A) Demiryollar: 

Gerek memleket müdafaası ve gerek kitle nakliyatı bakımından demiryolu şebekesinin tamamlan
masını temenni etmekle beraber bütçe imkânları nispetinde bu mevzua da lâyık olduğu ehemmiye
tin verilmekte olduğunu müşahede etmekteyiz. Sağlam bir ananeye sahibolan bu teşkilâtın sistemli 
ve disiplinli çalışmalarını takdirle karşılarız. 

Demiryol şebekesinin ana hatlarından en mühimmi olan Türk - Iran bağlantı hatta (Muş - Tat-, 
van, Van - Kotur) Bağdad Paktı iktisadi münasebetlerinde ön plânda yer almıştır. Bu hat tamam
landığı takdirde her iki memlekete karşılıklı çok büyük iktisadi faydalar Bağlıyacaktır. (Senelik 
transit tonajı 200 000 ton olacaktır) Bu hattın Van Gölü ile kesik kalan kısmın irtibatı feribotlerla 
temin edilecektir. Bu hattın inşası ve bu konu tesisleri üç senede ikmal edileceğine göre programlan
mış ve hazırlıkları tamamlanmıştır. Bütçenin fasıl 781 in 11 nci maddesindeki 18 600 000 liradan 
bu kısma aidolan bu programın tahakkuku için birinci sene sarf edilecek yekûnu karşılıyaçaktır. 
iki memleket arasındaki anlaşma bu bütçenin tanziminden sonra katîleşmiştir. 34 milyon dolarlık 
Amerikan hibe yardımının tahakkuk şartı olan bu program için daha 15 000 OOP lira konmasını 
icabettirmektedir. (5) 



— 332 — 
Şimdi fasıl ve maddelere ait işlerin izahatına geçiyoruz: 

Madde 11. — 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis şube hattı yapım masrafları. 

Bu hat inşaatı için 440 milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti alınmış olup 1956 yılı sonuna ka
dar bu salâhiyetin 161 052 337 lirası kullanılmış olacaktır. Halen üzerinde çalışılmakta olan Elâ
zığ - Tatvan 343 ve Van'- Kotur «İran hududu» 122 kilometre olmak üzere hattın umumi tulü 465 
kilometredir. 

Daha evvelce inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmış olan 132,5 kilometreden ibaret Elâzığ -
Genç kısmına ilâveten 108,5 kilometreden ibaret Genç - Muş kısmının inşaatı da tamamlanarak 
26 . X . 1955 tarihinde işletmeye açılmış ve bakıma alınmıştır. Hattâ işletme emniyeti bakımından 
yeniden bâzı tesislerin yapılmasına, Muş istasyonundaki bina tesislerinin ve hat üzerindeki diğer 
bina ve tesislerin tamamlanmasına ve yolun takviyesi işlerine 1956 senesinde de devam edilmiş, 1957 
senesinde de devam edilecektir. 

Muş - Tatvan, kısmının inşaatına başlanılmak üzere hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. % 
Sarfiyat durumu : 
Bu inşaat için 1956 bütçesiyle verilmiş olan 10 800 000 liralık tahsisat sene nihayetine kadar 

sarf edilmiş ve iş bedelleri için 1957 vadeli 3 000 000 liralık da bono verilmiş olacaktır. 

1957 bütçesiyle : 

Genç - Muş kısmının noksanlarının tamamlanması ve Muş - Tatvan kısmının inşaatı için 1956 
senesi tahsisatından 7 800 000 lira fazlasiyle 18 600 000 lira teklif edilmiştir. 

1957 senesi içinde bu hat üzerinde sâri taahhütler dolayısiyle yapılacak işlerin tutarının 1957 
vadeli bonolarla birlikte 41 467 683 lira olacağı tahmin edilmekte olup bunun 12 000 000 lirası 
bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1958 vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. Sâri taahhüt
ler dışındaki istimlâk ve diğer masraflar için 1957 senesinde 6 600 000 lira sarf edileceği tahmin 
edilmektedir. 

Salâhiyet durumu : 

Yukarda yazılı kanunlarla alman sâri taahhüt salâhiyeti 440 000 000 
1956 senesi sonuna kadar cari taahhüt dolayısiyle yapılan sarfiyat 161 052 337 

\— 
Bakiye 278 947 663 

1957 senesinde sâri taahhütler dolayısiyle yapılı cak sarfiyat 12 000 000 
v. 

Salâhiyet bakiyesi 266 947 663 

Madde 12. — 4643 ve 6210 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma 
masrafları. 

Bu hat inşaatı için 4643 ve 6210 sayılı kanunlarla 80 milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti veril
miş olup 1956 senesi sonuna kadar bu salâhiyetin 42 679 954 lirası kullanılmış olacaktır. 

Erzurum'dan Sarıkamış'a kadar 161 ve Sarıkamış - Kars hududu 124 kilometre olmak üzere hat
tın umumi tulü 285 kilometredir. Erzurum'dan itibaren Horasan'a kadar 87 kilometrelik kısmının 
inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmış olup 74 kilometreden ibaret Horasan - Sarı
kamış kısmı üzerinde inşaata tesbit edilen iş programı gereğince 1956 senesi zarfında devam edil
miş ve 1957 senesinde de devam edilecektir. 

Sarfiyat durumu : 

Bu hat inşaatı için 1956 bütçesiyle verilmiş olan 16 500 000 liralık tahsisat sene nihayetine ka-
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dar tamamen sarf edilmiş ve iş bedelleri için 1957 vadeli 5 500 000 liralık da bono verilmiş olacak
tır. 

1957 senesi bütçesiyle bu hat inşaatı için 13 500 000 lira teklif edilmiştir. 

1957 senesi içinde bu hat üzerinde sâri taahhütler dolayısiyle yapılacak işlerin tutarının 1957 
vadeli bonolarla birlikte 18 350 000 lira olacağı tahmin edilmekte olup bunun 12 500 000 lirası büt
çe .tahsisatiyle ve bakiyesi de 1958 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 

Sâri taahhütler dışındaki istimlâk ve diğer masraflar için 1957 senesinde 1 000 000 lira sarf edi
leceği tahmin edilmektedir. 

Salâhiyet durumu : 

Yukarda yazılı kanunlarla alınan sâri taahhüt salâhiyeti 80 000 000 

1956 senesi sonuna kadar sâri taahhütler dolayısiyle yapılan sarfiyat 42 679 954 
\__ _ _ 
37 320 046 

1957 senesi bütçesiyle teklif edilen 12 500 000 
v__ 

S a l â h a bakiyesi < 24 820 046 

Madde 13. — 4643," 5413 ve 6602 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile Narh -
Gazianteb - Karkamış hattı yapım masrafları. 

Bu hat inşaatı için yukarda yazılı kanunlarla 85 milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti verilmiş 
olup 1956 senesi sonuna kadar bu salâhiyetin 51 269 234 lirası kullanılmış olacaktır. 

Bu hattın 30 kilometreden ibaret Köprüağzı - Maraş ve 85 kilometreden ibaret Narlı - Gazian
teb kısımlanmn inşaatı daha evvel ikmal edilerek işletmeye açılmış ve Narlı - Gazianteb kısmının 
3487 sayılı Kanun mucibince yapılmakta olan iki senelik bakım ve tamiratı tamamlanarak 1 . X . 
1955 tarihinden itibaren Devlet Demiryolları İşletmesine devredilmiştir. 94 kilometreden ibaret 
Gazianteb - Karkamış kısmı üzerinde inşaata tâyin ve tesbit edilen program gereğince devam edil
mektedir. 

Alt yapı inşaatının da 1957 senesinde bitirilmesine gayret edilecektir. Hattın alt yapısı ikmal 
edilirken üst yapı yol malzemesinin de siparişe bağlanması hususunda 1957 bütçesinde ödenek der
piş olunmuştur. 

. Bu suretle bugün tecridedilmiş bir halde bulunan Cenup demiryollarımızın 161 kilometreyi bu
lan Cenup müsellesinden geçmeden ana şebekeye bağlanması sağlanmış olacaktır. 

Sarfiyat durumu : . 

Bu hat inşaatı için 1956 bütçesiyle verilmiş olan 10 430 000 liralık tahsisat sene nihayetine ka
dar tamamen sarf edilmiş ve iş bedelleri içinl957 vadeli 2 000 000 liralık da bono verilmiş olacak
tır. 1957 bütçesiyle bu hat inşaatı için 1956 senesi bütçe tahsisatından 1 550 000 lira fazlasiyle 12 
milyon lira teklif edilmiştir. ' 

1957 yılı, içerisinde Anteb - Karkamış üzerindeki istasyon tesislerinin eksiltmesi yapılacaktır. 

1957 senesi içinde bu hat üzerinde sâri taahhütler dolayısiyle yapılacak işler bedelinin 1957 
vadeli bonolarla birlikte 16 250 000 lira olacağı tahmin edilmekte olup bunun 10 500 000 lirası 
bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1958 vadeli bonolarla karşılanacaktır, 

Sâri taahhütler dışındaki istimlâk ve diğer masraflar için 1957 senesinde 1 500 000 lira sarf 
edileceği tahmin edilmektedir. 
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85 
51 
V 

000 000 
269 234 

33 730 766 
10 500 000 

23 230 7P6 

Salâhiyet dururnu: 

Yukarda yazılı kanunlarla alman sâri taahhüt salâhiyeti 
1956 senesi sonuna kadar sâri-taahhütler dolayısiyle yapılan sarfiyat 

1957 bütçesiyle teklif edilen 

Salâhiyet bakiyesi 

Madde 14. — 5415 ve 6601 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Kozlu - Ereğli hattı ile Armut
çuk Şube hattı yapım masrafları. 

Bu hat inşaatı için 5415 ve 6601 sayılı kanunlarla 65 milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti ve
rilmiş olup 1956 senesi sonuna kadar bu salâhiyetin 12 418 583 lirası kullanılmış olacaktır. 

38 kilometresi ana şebeke, 6 kilometresi şube olan bu hattın Ereğli'den itibaren Çataldere'-
ye kadar olan 8 kilometrelik ana hat ve 6 kilometresi Çataldere - Armutçuk şube hattı olmak üze
re 14 kilometrelik kısmın inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmış bu suretle Armut
çuk havzasındaki kömürlerin hat üzerinden Ereğli Limanına nakli sağlanmıştır. 

İnşaatı ikmal edilmiş ve işletmeye açılmış bulunan 14 kilometrelik hattın tamirat ve bakımına 
1956 s«nesi zarfında devam edilmiştir. Bu işler için 1956 bütçesiyle verilen 900 000 liralık tah
sisatı sene sonuna kadar tamamen sarf edilecektir. 

1957 senesi içinde bu hat üzerinde yapılacak işlerin bakım ve tamirat işlerinden ibaret olup 
bu maksatla 800 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Salâhiyet durumu: 

Yukarda yazılı kanunlarla alınan sâri taahhüt salâhiyeti 
1956 senesi sonuna kadar sâri taahhütler dolayısiyle yapılan sarfiyat 

65 000 000 
12 418 583 
L ... 
52 581 417 

800 000 

51 781 417 

1957 senesi bütçesiyle teklif 

Salâhiyet bakiyesi 

Madde 15. — 6181 sayılı Kanun gereğince yapılacak iltisak ve kuşak hatları yapım masraf
lar : 

İltisak, kuşak ve çift hatlar inşaatı için 6181 sayılı Kanunla 25 milyon liralık sâri taahhüt sa
lâhiyeti verilmiş olup 1956 senesi sonuna kadar bu salâhiyetin 4 650 000 lirası kullanılmış ola
caktır. 6181 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mucibince iltisak ve çift hatlardan: 

a) Çimento sanayii iltisak hatlarından 
1. tzmir 
2. Eskişehir 
3. Afyon 
4. Adana 
5. Söke 
6. Gazianteb 
7. Elâzığ 
8. Batman 
9. Aşkale 

10. Kayseri 
11. Balıkesir 
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Çimento fabrikaları iltisak hatları ile 
B) Çift hatlardan 
1. Pendik - Gebze 4 
2. Soğuksu - Küçükçekmece 
3. Ankara - Sincanköy 

. Hatlarının inşaları programa alınmış ve Vekiller Heyeti Kararı istihsal edilmiştir. 

İltisak hatlarından Eskişehir Çimento Fabrikası iltisak hattı tamamlanmış ve işletme idaresine 
devredilmiştir. 

îzmir Çimento Fabrikası ile diğer çimenti sanayii iltisak hatlarının da alt yapı inşalarına de
vam olunmuştur. 

Çift hatlardan Sirkeci - Edirne hattı üzerinde Soğuksu - Küçükçekmece kısmının inşaatı ikmal 
edilmiştir. 

Pendik - Gebze arasında yapılacak çift hattının inşaatına başlanmıştır. 

1957 bütçesiyle bu mevzular için 5 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

1957 senesinde sari taahhütler dolayısiyle jbu mevzuda yapılacak işlerin bedeli "6 600 000 lira 
olarak tahmin edilmekte olup bunun 4 100 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 1958 vadeli 
bonolarla karşılanacaktır. 

Sâri taahhütler dışındaki istimlâk ve diğer masraflar için 1957 senesinde 900 000 lira sarf edi
leceği tahmin edilmektedir. 

Salâhiyet durumu : 

6181 sayılı Kanunla alman sâri taahhüt salâhiyeti 25 000 000 
1956 senesi sonuna kadar sâri taahhütler dolayısiyle yapılan sarfiyat 4 650 000 

20 350 000 
1957 bütçesiyle teklif edilen 4 100 000 

v_ 
Salâhiyet bakiyesi 16 250 000 

Madde 40. — İşletmeye açılmış bulunan hatları ilgilendiren istimlâk bedelleri ile inşa halindeki 
ve inşa edilecek hatlar üzerinde yapılacak etüd, istikşaf ve proje ihzarı işlerinin icabettirdiği mas
raflar karşılığı olarak 1957 senesi bütçesinde 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60. — İşletmeye açılmış ve 3487 sayılı Kanun mucibince iki senelik bakım ve tamiratı
na başlanılmış olan hatlarda bakım ve tamirat teşkilâtında çalışan hizmetlilerle işçilere 3487 sayı
lı Kanun ve talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı ile bunların tedavi, teçhiz ve tekfin mas
rafları karşılığı olarak 1957 senesi Bütçesinde 15 000 lira teklif edilmiştir. 

B) Limanlar : 

1950 senesinden itibaren esaslı şekilde ele alman ve dev adımlarla ilerliyen liman tesislerinin 
iktisadi hayatımızda temin edeceği büyük faydaları arz .ve izaha lüzum görmüyoruz. Yeni kanun 
tasarısı ile bu işlerin sevk ve idaresinin daha mütekâmil bir safhaya gireceğine hiç şüphe yoktur. 
Şimdiki halde dahi takibedilen program ve tatbik tarzı memnuniyet vericidir. Ancak tamamlan
mış bulunan tesislerin işletmelerinin henüz bir nizam altına alınmamış olduğunu ve çeşitli işletme 
tarzlarının tatbik edilmekte olduğu dikkatimizi çekmiştir. 

Bu vazifenin Münakalât Vekâletine aidolması dolayısiyle burada şu kadarcık işaretle iktifa 
edeceğiz, 
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Liman tesislerinin kurulması dolayısiyle Nafıa Vekâleti ile Dünya Bankasının salahiyetli şa

hıslarının sık sık temaslarından faydalanılarak memleketimizdeki limanlann işletme esasları bu 
bankaca beynelmilel mütehassıslara etüd ettirilmiş ve tavsiye raporu alınmış ve Münakalât Ve
kâletine tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Liman, iskele ve barınak inşaat tahsisleri iki grupta mütalâa edilmiş bulunmaktadır ki, bu 
grupların mahiyet itibariyle hiç farkları olmadığı halde salâhiyet kanunları ile bu tefrik yapılmış
tır. Bir grup 783 ncü fasılda diğer grup 784 ncü fasılda yer almaktadır. Bu tefrik tatbikatta bâzı 
güçlükler doğurmakta ve bir münakale icabettiği takdirde kanun mevzuu olmaktadır. 

Halbuki demiryollardaki tahsisat aynı fasılda toplanmış olduğundan işler daha kolaylıkla yü
rütülmektedir. 

Bu kolaylığı limanlarda da temin etmek üzere bu iki faslın birleştirilmesi faydalı olacaktır. 
(6) liman tesisleri faaliyetlerinin programını bir liste halinde takdim ediyoruz: ? 

• 
5676, 6377 saytlt kanunlar ve 5775 ve buna ek 6192 ve 6596 myılı kanunlarla 

yapılan işler 

Mevzular İkmal tarihi Hizmete açılış 

1. Salıpazarı rıhtım ve ambarlan Kasını 1956 
2. Tophane nhtım ve ambarlan 
3. Haydarpaşa liman tevsiatı 
4. Haydarpaşa ikinci kısım tevsiatı 
5. İzmir - Alsancak liman ıslah ve 

tevsii 
6. Samsun liman inşaatı 
7. Samsun limanı kanalizasyon inşaatı 
8. îskendemn liman ve tevsi ve ıslah Ağustos 1956 
9. İskenderun liman tevsi ve altyapı 

10. Mersin limanı inşaatı 
11. Mersin limanı işletme binaları 
12. Haydarpaşa limanı taraması 
13. İskenderun liman tevsii inşaatı 

(ihalesi mukarrer) Ocak - 1960 

5414 ve 6237 sayılı Kanunla yapılan ve yapılmakta olan işler 

30. v ı . : 
30. VIII 
Ekim 

Ocak 
Mart 
Şubat 

Haziran 
Ekim 
Ekim 
Nisan 

1958 
.1957 
-1958 

- 1958 
- 1959 
- 1960 

- 1957 
- 1959 
- 1959 
- 1957 

A) tn§aaları tamamlanan mevzular 

1. Çayeli iskelesi 
2. Pazar iskelesi 
3. Bize iskelesi 
4. Bolanoak iskelesi 
5. Ordu iskelesi 
6. Akçakoca iskelesi 
7. Çanakkale iskelesi 
8. Lapseki iskelesi 
9. Şarköy iskelesi 

10. Mudanya iskelesi 
İL Marmaris iskelesi 
12 Alanya iskelesi 



13. Taşucu iskelesi 
14. Anamur iskelesi 
15. Boğaziçi iskelesi 

a) Emirgân Çmarüstü rıhtımı 
b) Anadoluhisan - Hamamönü iskelesi 
d) Beykoz Par iskelesi 
e) Çengelköy rampası 
f) Vaniköy rampası 

16. İlişik barınağı 

B) tn§alart devam ede nîskeeller : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

Mevzular 

Gemlik iskelesi 
Paşabahçe iskelesi 
Kartal iskelesi 
Sinanköy iskelesi 
Çardak iskelesi (malzeme bekliyor) 
Hopa iskelesi 
Fındıklı iskelesi 
Vakfıkebir iskelesi (tasfiye oluna
cak) 
Ünye iskelesi 
Yalıköy iskelesi 
Ayancık iskelesi 
Fethiye iskelesi 

liman ^ 

Ereğli limanlan 
Trabzon limanlan 
Giresun limanı 
Kefken limanı 
Bodrum limanı 
Alaplı rıhtımı 
Fenike şedde tamiri 
Antalya şedde tamiri 

İkmal tarihi 

Haziran 
Mayıs 
Ocak 
Ocak 

Ağustos 
Ocak 

Ocak 
Ocak 
Ocak 
Mayıs 

* 1957 
. 1957 
- 1959 
- 1959 

- 1957 
- 1959 

- 1958 
- 1958 
- 1958 
- 1957 

ire nhtımlar 

1956 - Sonu 
1956 - Sonu 
Ocak 
Ocak 
Ağustos 

- 1959 
- 1960 
-1957 

1957 - Sonu 
Ağustos 
Ağustos' 

Tarama işleri 

Yalova Samanlıdere taraması 
Şarköy Samanlıdere taraması 
Ayvalık Samanlıdere taraması 

Ocak 
Ocak 
Ocak 

Antrepolar 

Tophane antrepoları Eylül 

Etüdler 

37 barınak ve liman etüdü 1960 

- 1957 
•* 1957 

- 1958 
- 1958 
- 1958 

- 1959 
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C) inşaları 1956 malî yûı sonuna kadar ele alınacak mevzular : 

îkmal tarihi 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

. 14. 

Sürmene iskelesi 
Görele iskelesi 
Gerze iskelesi 
Evrenye iskelesi 

îğneada iskelesi 

Mürefte iskelesi 

Eceabad limanı 
Marmara adası 
Dikili iskelesi 
Çeşme iskelesi 

Kuşadası iskelesi limanı 
Güllük limanı (iskelesi) 
Perşembe iskelesi 
Pendik rıhtım sahil müdafaası 

31/10/1958 sonu 

31/10/1958 
(Mahallî idarece yaptırıl
maktadır.) 
(İhale edilmek üzere 

1/2/1959) 
(ihale edilmek üzere 

1/2/1959) 

(İhale edilmek üzere 
1/2/1959) 

31/10/1958 

Bu listede görülen tesislerin en mühimlerinden biri olan İskenderun limanının tevsi projeleri ser
best bölgeyi de içine alacak şekilde hazırlanmaktadır. Dış kredilerden faydalanmak suretiyle inşaata 
girişileceği kararlaşmıştır. Müsait bir teklif alındığı takdirde 1957 içinde işe başlanacaktır.. Bu tak
dirde 6192, 5775 ve 6596 sayılı kanunlar grupuna giren işler için bütçeye konmuş olan tahsisat 
kâfi gelmiyeceği öğrenilmiştir. Bu inşaatın 1957 senesinde yapılabilecek kısmı için 4 milyon lira ve 
bu maksatla yapılacak istimlâk bedeli için de 3 200 000 lira ilâve edilmesine mecburiyet hâsıl olacağı 
kanaatine varılmıştır, (7) Şimdi limanlara ait fasıl ve maddelerdeki işlerin izahlarına geçiyoruz: 

Limanlar inşaatı iki grupta toplanmaktadır: 

I. - 5414 ve 6237 sayılı kanunlarla inşaatlarına salâhiyet verilen liman, iskele ve barınaklar grupu, 

II. - Dış ödemeleri Milletlerarası İmar,ve Kalkınma Bankasından sağlanan 16.3 milyon dolarlık 
krediden ödenmek suretiyle inşaatlarına 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunlarla salâhiyet verilen liman
lar grupu, 

Birinci grup : 

5414 ve 6237 sayılı kanunlarla inşalarına başlanılan liman, iskele, barınaklar grupu, 

Marmara'da : 

Çanakkale, Lapseki, Şarköy, Mudanya, Gemlik, İstanbul Boğaziçi iskeleleri, Kartal, Sinanköy, 
Çardak iskele ve Salıpazarı antrepoları inşaatlariyle Samanlıdere, Şarköy taramaları. 

Karadeniz'de : 

Hopa, Fındıklı, Çayeli, Pazar, Vakfıkebir, Bulancak, Ordu, Rize, Ünye, Yalıköy, Ayancık iskele
leri, Ereğli ve Trabzon limanlan işletme binaları, Giresun limanı, Kefken limanı, İlişi Küçtikbarı-
nağı ve Alaplı rıhtımı, 

Ege'de : 

Marmaris, Fethiye iskeleleriyle, Ayvalık taraması, Bodrum barınağı, 
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Akdeniz'de : 

Finike, Alanya, Taşucu, Anamur, iskeleleriyle Antalya küçük merakip limanı esaslı tamiratı. 

İşleri ele alınmış olup bunlardan : 
Çayeli, Pazar, Kize, Bulancak, Ordu, Akçakoca, Çanakkale, Lapseki, Şarköy, Mudanya, Marmaris, 

Alanya, Anamur iskeleleri inşaatı ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 

Diğer iskele ve limanlar inşaatına devam olunmaktadır. 

1956 yılı nihayetine kadar : 

Sürmene, Görele, Gerze, Perşembe, Evrenye, İğneada, Mürefte, Eceabat, Marmara adası, Dikili, 
Çeşme, Kuşadası, Güllük iskeleleri ile Pendik rıhtımr ele alınacaktır. 

Bunların inşaları da kısmen 1957 ve kısmen de 1958 senelerinde tamamlanarak işletmeye açıla
caktır. 

1957 senesi zarfında Vekiller Heyetinden alınacak karara göre bu mevzuda yeniden bâzı iskele
lerin inşaları ele alınacaktır. 

Kefken ve Giresun limanlan inşaatına tâyin ve tesbit edilen iş programı gereğince devam edil
mektedir. 

înşa halinde bulunan iskele ve barınaklar için lüzumlu bulunan malzeme, makine ve vasıtalar
dan Hermes Kredisine istinaden Almanya'ya siparişi verilmiş olan malzemenin teslimatına yıl 
zarfında devam edilmiş olup bu teslimat 1957 senesinde de devam edecektir. 

Liman, iskele ve barınak olmak üzere 6237 sayılı Kanun gereğince ele alınacak mevzulardan 
37 liman ve barınağın etüd ve proje işlerine devam olunmaktadır. Bunların etüd ve projeleri yapıl
dıkça bütçe imkânlarına göre inşaları ele alınacaktır. * 

Yukarda işaret edilen işlerden 1957 senesine sirayet edenlerin inşalarına programlarına göre 
1957 senesinde de devam edilecektir. Bu işler için 1957 bütçesiyle 24 000 000 lira teklif edilmiştir. 

1957 senesinde bu mevzuda yapılacak işler tutarının 1957 vadeli bonolarla birlikte 32 500 000 
lirayı bulacağı tahmin edilmekte olup bunun 24 müyon lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 
1958 vadeli bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

Fasıl 783 - Madde 40 — Yukardaki mevzularla alâkalı ufak mikyastaki etüdlerle istimlâk güm
rük ücretleri ve diğer masraflar karşılığı olarak 1957 bütçesiyle 2 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Salâhiyet durumu : 

6237 sayılı Kanunla alman sâri taahhüt1 salâhiyeti 300 000 000 
1956 senesi sonuna kadar sâri taahhütler dolayısiyle yapılan sarfiyat 42 304 C00 

257 696 000 
1957 senesi bütçesiyle teklif edilen 24 000 000 

v— . 
Salâhiyet bakiyesi 233 696 000 

İkinci grup : 

Fasıl 784 - Madde 10 — 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunlar gereğince yapılacak liman ve sair 
deniz tesisleri yapım masrafları : 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilip 5676 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik 
edilen 16.3 milyon dolarlık kredi anlaşmasının gerektirdiği iç tahsisatı sağlamak üzere 5775, 6192 



— 340 — 
ve 6596 sayılı kanunlarla 300 milyon liralık tahsisat ve sâri taahhüt salâhiyeti verilmiştir. Bu ka-

^nunlara göre : 

1. istanbul'da : Salıpazan ve Tophane rıhtım ve ambarları, Haydarpaşa liman tevsiatı, 

2. izmir'de : Alsancak liman ıslah ve tevsiatı, 

3. Samsun'da : Liman inşaatı, 

4. iskenderun'da : Krom ve zahire yükleme tesisatı ile limanın yeniden tevsi ve teçhizi. 

Bunlardan : 

A) Salıpazan rıhtım ve ambarlan inşaatı: 

9 150 000 liraya ihalesi yapılmış olan Salıpazan rıhtım ve ambarları inşaatı ikmal edilerek 
tecrübe işletmesine açılmıştır. 

B) Tophane rıhtım ve ambarları inşaatı :' 

18 514 000 liraya mal olacak bu rıhtım ve ambarları inşaatına faaliyetle devam olunmaktadır. . 

C) Haydarpaşa Uman tevsiatı : 

12 250 000 liraya ihalesi yapılmış olan işe tâyin ve tesbit edilen iş pregramı gereğince devam 
edilmektedir. 

760 metre tulündeki dalgakıran inşaatının mühim bir kısmı su sathına çıkarılmıştır. Rıhtım 
arkası ve silo inşaatı için lüzumlu sahanın dolgusu yapılmış ve 190 metre uzunluğu haiz silo rıh
tımı tamamlanarak tecrübe işletmesine açılmıştır. Diğer kısımlarda inşaata devam olunmaktadır. 

7 956 599 liraya ihalesi yapılmış olan ikinci kısım inşaatına da başlanmıştır. 

D) İzmir - Alsancak liman ıslah ve tevsiatı : 

27 000 000 liraya ihale edilmiş bulunan Alsancak liman ıslah ve tevsi işlerine tesbit olunan iş 
programı gereğince devam edilmektedir. 

E) Samsun limanı : 

39 440 000 liraya ihale edilmiş bulunan Samsun liman inşaatı tesbit edilmiş iş programı ge
reğince devam edilmektedir. Şimal dalgakıran inşaatının 3/4 ü ikmal edilmiştir. Doğu dalgakıran 
rıhtım inşaatına devam olunmaktadır. 

E) İskenderun liman tevsiatı : 

a) (4,5 milyon liraya ihale edilmiş bulunan mihaniki tesisler) tamamlanarak hizmete girmiştir. 

b) Mevcut iskelenin ıslah ve takviyesi, nakil tesisatına ait köprülerin ayakları ve temel inşa
atı ve açık depo sahasının ihzarı işleri devam etmekte olup 1957 senesi içerisinde tamamlanacak
tır. 

iskenderun limanının serbest bölgeyi de içine alan tevsiatına ait etüd, projenin hazırlanması 
işi devam etmektedir. 

G) 5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunların şümulü dâhilinde Mersin liman inşaatı taahhüde 
bağlanmış ve mütaahhit firma tarafından şantiye tesisleri tamamlanmış ve inşaata esaslı bir surette 
başlanmıştır. 



İşe tâyin ve tesbit edilen iş pregramı gereğince devam edilmektedir. 69 milyon liraya taahhü
de bağlanmış olan Mersin limanının mukavelesine göre ilk işletme safhasına ait işler 3,5- senede ve 
heyeti umumisi 6 senede ikmal edilecektir. 

Sarfiyatın durumu : 

Bu mevzuda 1956 bütçesiyle verilmiş bulunan 36 000 000 liralık tahsisat sene nihayetine ka
dar tamamen sarf edilecektir. Bu işlerin bedelhri için ayrıca 1957 vadeli o] arak verilmiş ve sene 
nihayetine kadar verilecek bono miktarının 18 900 000 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Tâyin ve tesbit edilen programları gereğince 1957 senesinde yukarda işaret edilen işlere devam 
edilecektir. Bu işler için 1957 bütçesiyle 36 000 000 lira teklif edilmiştir. 

1957 senesinde bu mevzuda yapılacak işlerin bedelinin 1957 vadeli bonolarla birlikte 57 000 000 
lirayı bulacağı tahmin edilmekte olup bunun 36 000 000 lirası bütçe tahsisatiyle ve bakiyesi de 
1958 vadeli bono verilmek suretiyle karalanacaktır. 

Salâhiyet durumu : 

Yukarıda yazılı kanunlarla alman sâri taahhüt salâhiyeti 300 000 000 
1956 senesi sonuna kadar sâri taahhüt dolayısiyle yapılan sarfiyat 89 558 500 

210 441 500 
1957 bütçesiyle teklif edilen 36 000 000 

s 
Salâhiyet bakiyesi - 174 441 500 

Paaıl 784 - Madde 40 — Yukarıdaki mevzularla alâkalı ufak mikyastaki etüdlerle istimlâk, güm
rük ücretleri ve diğer masraflar karşılığı olarak 1957 bütçesiyle 7 000 000 lira teklif edilmiştir. 

D:# tediyeler : 

5676 ve 6377 sayılı kanunlarla tasdik edilen kredi anlaşmaları ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasından temin edilen 16.3 milyon liralık kredinin durumu. 

Dolar Dolar 

Kredi tutarı 16 300 000 Kredi tutarı 16 300 000 

1956 sonuna kadar tediye 13 300 000 Girişilen taahhütler tutarı 16 100 000 

Bakiye 3 000 000 Henüz kullanılmıyan taahhüt bakiyesi 200 000 

Temenniler 
1. — Muş - Tatvan, Van - Kotur arasının ve Van Gölü ile Kotur'da yapılacak tesislerin üç 

yılda tamamlanacağına göre yapılmakta olan hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Bu hazırlıkların 
tamamlanmasını müteakip derhal ihaleleri yapılarak işe başlanacaktır. Gerek inşaatın ve gerekse 
bu inşaat dolayısiyle dış menşeli makine ve vasıtalarla lüzumlu malzemenin siparişlerine de -hal 
girişilecektir. <*; a; * . - , . . , 

İhalesi yapılacak yeni işler ve dolayısiyle siparişleri verilecek makine, vasıta ve malzemenin te
mini maksadiyle 1967 bütçesinde 781 nci faslın 11 nci maddesine ilâve edilmiş bulunan (9 600 000) 

liralık tahsisatın kâfi gelmiyeceği bu tahsisatın 15 milyon lira artırılması icabedeceği, 

2. Sakarya ağzı eivarında yapılması icabeden mansap limanı ile İnebolu liman tevsiatı, Sirke
ci - Yedikule sahil tahkimatı ve Haliç etüdüne ait hazırlıklarda yapılmaktadır. Bu işlere 1957 se
nesinde başlanması halinde 1957 bütçesiyle 6237 sayılı Kanun mevzuu işler için derpiş edilmiş bu-



lunan tahsisatın kâfi gelmiyeoeği ve yukarıda işaret edilen işlerden 1957 senesinde yapılacak kıs
mın bedelinin ödenmesi maksadiyle 783 ncü faslın 10 ncu maddesindeki tahsisatın 6 milyon lira 
ve bu işler için yapılacak istimlâk ve diğer masrafları karşılamak maksadiyle de aynı faslın 40 
ncı maddesindeki tahsisatın 3 milyon lira artırılması icabedeceği, 

3. İskenderun Limanı tevsiatı projeleri hazırlanmış olup raporumuzda da işaret edildiği üzere 
dış kredilerden faydalanmak suretiyle bu limanın inşaatına başlanması hususunda firmalarla tema
sa geçilmiştir. Firmalarla bir mutabakata varılması halinde 1957 senesinde işe başlanabilecektir. Bu 
takdirde 5775, 6192, 6596 sayılı kanunlar mevzuu işler için 1957 bütçesinde derpiş edilmiş bulunan 
tahsisatın kâfi gelmiyeceği ve İskenderun Liman tevsiatı işinin 1957 senesi zarfında yapılacak kıs
mının bedelini ödemek maksadiyle 784 ncü faslın 10 ncu maddesine mevzu tahsisatın 4 milyon lira 
ve bu maksatla'yapılacak istimlâk bedelini ve diğer masrafları karşılamak maksadiyle ve 784 ncü 
faslın 40 ncı maddesi mevzuu tahsisatın 3 200 000 lira artırılması icabedeceği, 

Kanaatine varılmıştır. 

Liman, iskele ve barınak inşaatlarımız iki grupta mütalâa edilmekte ve tahsisatları bütçelerimizde 
783 ve 784 ncü fasıllarda yer almaktadır. 

6237 sayılı Kanun mevzuunu teşkil eden liman, iskele ve barınak inşaatları için yıllık tediye mik
tarı 30 milyon lirayı geçmemek üzere 300 milyon liralık sâri taahhüt yetkisi ve salâhiyeti alınmış
tır, 

5775, 6192 ve 6596 sayılı kanunlar mevzuunu teşkil eden liman inşaatları için yıllık tediye mik
tarı 40 milyon lirayı geçmemek üzere keza 300 milyon liralık sâri taahhüt yetkisi ve salâhiyeti 
alınmıştır. 

İnşaatlara lüzumlu tahsisatların 783 ncü ve 784 ncü fasıllarda yer alması neticesi birinden di
ğerine tahsisat münakalesini icabettiren hallerde bir kanun mevzuu olarak mütalâa edilmekte bu 
yüzden zaman kaybedilmektedir. 

Demiryollarda ise limanlardakinin aksi olarak muhtelif demiryollar inşaatına ait tahsisatlar bir 
fasıl altında toplanmaktadır. 

Limanlarda da iki grupta mütalâa edilen işlere ait tahsisatın da ayrı ayrı fasıllarda değil bir fa
sıl altında toplanması işlerin sürati bakımından faideli olacağı mütalâa edilmektedir. 

Hava Meydanları ve akar yakıt tesisleri İnşaat Reisliği 

Yeni kurulmuş bulunan bu reislik isminde yazılı olan tesisleri Millî Müdafaa ve Münakalât Ve
kâletlerinin istek ve - programlarına göre inşa etmekte, tamamlayıp işletmelerini kendilerine dev
retmektedir. 

Çalışma tarzı üzerinde bir kanaat beyan edecek kadar bir tecrübe devresi geçirmemiş olmakla 
beraber Yapı İşleri Reisliğinin bünyesinden ayrılması bir tekâmül merhalesi olarak karşılanabilir. 

Enfrastrüktür programına dâhil yapılan işler hakkında bir fikir vermek üzere taahhüt bedelleri 
NATO 'ya dâhil devletlerce karşılamak suretiyle Nafıa Vekâleti tarafından 2 . XI . 1956 tarihine ka
dar ihale edilen işlerle, bunlara ödenen istihkak miktarlarını gösterir cetvel aşağıdadır : 
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Meydan veya tesisin ismi 

Aimısar Hava Meydanı inşaatı 
BaiiKesir » » 
Banuırına » » 
Batman » > 
Uıyaruakır > » 
Ksiiışeııır » » 
İzmir » » 
Konya > » 
Malatya » » 
Merzıion » » 
Mai'ted » » 
Satınalınacak (350 000) m. 
Müşavir mühendislik 
1 üt*ö m. boru muayene işi 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

boru 

İzmir'den Merli'ye 4 500 ton boru 
nakliyesi 
46 ded akar yakıt depolama 
Satınalınacak 30 Tk. motor 

, tankları 

1 No. iu boru hattı inşaatı (Bandır
ma - Eskişehir) 
30 aded akar yakıt pompası L 

1 095 m. boru satınalınması 
Akar yakıt boruları muayene işi 
2 No. İu boru hattı inşaatı 
run - Batman) 

(Iskende-

3 No. İu boru hattı inşaatı (Antalya -
Eskişehir) 
1 095 m. boru nakliyesi 
Pompa ve motorların İzmir 
dan nakli 

limanın-

Ihale bedeli 
T. u 

13 328 044 
11 786 279, 
İÜ 712 yy7 
11 3oÖ 938 
11 yiö 030 
9 5y6 ^62 

13 3ı8 662 
11 880 627 
17 784 752 

9 997 200 
18 379 135 
1 922 806 
6 169 593 

76 792 

• 40 297 
15 835 358 

584 628 

3 910 262 
223 834 

15 806 587 
11 442 

16 750 233 

7 381 995 
391 582 

8 309 

2.XL1956 ta
rihine Kauar 

ouenen 
'i'. U 

14 960 003 
9 V02 9l>0 

11 2<U 102 
6 on 4öo 

14 7ü4 2X0 
12 blö <öü 
12 284 168 
İ l 96Y 362 
10 6ü0 001 
10 Otö lüö 
4 92ü 265 
1 U22 ÖÜo 
5 8ol 514 

76 792 

40 297 
15 504 791 

584 628 

3 894 738 
223 834 

15 806 587 
12 124 

14 100 543 

6 264 983 
236 913 

11 621 

ı 211 170 343 184 492 671 
Pompa istasyonları ve deniz termi
nalleri (başlanmak üzere*) 42 918 571 

253 989 914 

Memleket iç ve dışında hava münakalesinin sağlanması maksadiyle mevcut meydanların bey
nelmilel-standartlara göre tevsi ve ıslahı ve yeniden meydan ve tesislerin yapılması için 4860 ve 
5076 sayılı kanunlarla Münakalât Vekâletine verilen 43 milyon liraya kadar gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişme salâhiyeti 5367 sayılı Kanunla Nafıa Vekâletine verilmiş ve yukarda yazılı iş
lerle Nafıa Vekâleti vazifelendirilmiştir. 

Ele alman işlerin ikmâli ve programa alman yeni işlerin yapılması için 43 milyon liralık yetki 
5843 sayılı Kanunla 65 milyon liraya çıkarılmış ve bu tahsisatla programın içinde bulunan Esen-



tftft 
boğa, Yeşilköy ve Adana beynelmilel hava meydanlariyle Konya, tzmir, Afyon, Sivas, Elâzığ, Er
zurum ve Diyarbakır meydanlarının uçuşa yardımcı tesislerinin inşaatı ikmâl edilmiştir. 

Münakalât Vekâletinin 15.VIII.1952 gün ve 5610/17379 sayılı yazısı ile etüdleri yapılmış bulunan 
Samsun, Van, İzmir, Erzurum, Kars, iskenderun, Urfa, Gazianteb, Antalya ve Ağrı meydanlarının 
yeniden inşası Nafıa Vekâletinden istenilmiş bulunduğundan bu işlere lüzumlu 45 milyon lira için 65 
milyon liralık yetkinin 110 milyon liraya çıkarılmasına mütedair 6213 sayılı Kanun 4.1.1954 ta
rihinde Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. 

2 nci program dâhilinde bulunan Samsun hava meydanının inşaatı 1955 malî yılı sonlarında 
3 186 000 liraya mütaahhide ihale edilmiş ve 1956 malî yılında inşaata devam edilmişse de, mütaah-
hit muhtelif sebeplerden dolayı işe icabeden sürati vermediğinden 1957 senesi sonlarında ikmali icab-
eden meycfanın işletmeye açılması, bizzarure 1958 senesi sonlarına kalmıştır. 

1956 malî yılında Samsun hava meydanı inşaatı için bütçe ile verilmiş tahsisatın tamamı ma
halline sarf edilemediğinden 745 nci fasıldan 1 850 000 lira lüzumuna binaen diğer fasıllara aktarıl
mıştır. Bu meydan inşaatına sarf edilmek üzere 1957 yılı bütçesine 1 500 000 lira tahsisat konul
muştur. İcra Vekilleri Heyetinin 1.VII.1955 gün ve 4/5360 sayılı Karariyle emaneten yaptırılması 
tasvibedilen Van hava meydanının toprak işleri 1956 yılında ikmal edilmiş ise de çimento temin 
edilememesi v. s. teknik sebeplerden dolayı kaplamasına başlanamamıştır. 1957 malî yılı içinde kap
lamanı da bitirilerek işletmeye açılacak olan Van hava meydanı inşaatının ikmali için 1957 bütçe
sine 700 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

Yine İcra Vekilleri Heyetinin 15.VIII.1955 gün ve 4/5677 sayılı Karariyle «maneten yaptırılması 
tasvibedilen Trabzon hava meydanı kaplama inşaatına 1956 malî yılında başlanarak 30 metre ge
nişliğinde ve 1370 metre uzunluğundaki pist inşaatı ikmal edilmiştir. 1957 senesinde yapılacak olan 
Apron ile taksi yolları re yine bu yıl içinde inşaatına başlanacak terminal binası için 500 000 lira 
tahsisat, konulmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca inşaatı bitmiş bulunan beynelmilel Adana hava meydanının terminal binası inşaatına 
sarf olunmak üzere 1 000 000, işletmeye açılmış bulunan Yeşilköy terminal binasının gümrük kıs
mı, ihtiyacı karşılamadığından binanın tevsii için 200 000, gümrük deposunun önüne uçakların git
mesini temin için apron yapılmak üzere 800 000 lira tahsisat konulmak suretiyle 1957 malî yılı 
bütçesinin 745 nci faslının 10 ncu yapım masrafları maddesine 5 000 000, 20 nci maddesine 300 000 
ve 30 ncu maddesine de 300 000 lira olmak üzere 745 nci fasla 5 600 000 lira tahsisat konul
muştur. 

E. î. E. tdaresi 

Nafıa Vekâleti camiasında mühim ve faydalı bir yer tutan bu idarenin yeni kurulacak olan Sa
nayi ve Enerji Vekâletine bağlanacağının düşünülmekte olduğu öğrenilmiştir. Bu husus münakaşa
ya* müsaidolmakla beraber burada mütalâa beyan etmeyi uygun bulmadık. Fakat hangi Vekâlete 
bağlı olursa olsun bugüne kadar takibettiği hareket tarzının daha geniş bir halde devam ettiril
mesini temenni ederiz. Bilhassa memleketteki akar su rasat ve ölçülerinin büıtün şümul ve icatlariyle 
bu dairenin uhdesine verilip bir an evvel şebekenin tamamlanmasını çok faydalı görmekteyiz. 

E. î. E. İdaresinin faaliyet sahasındaki masraflardan hiçbir kısıntı yapılmaması prensip olarak 
kabul edilmelidir. Zira büyük envestisman masraflarına nispetle cüzi sayılabilecek olan bu masraf
lar bize bu mevzulardaki yatırımlarımız için en isabetli projeleri hazırlamak imkânını verecektir. 
Bu isabet de inşaatın maliyetinde büyük tasarruflar ve emniyet temin edecektir. 

Bu idarenin faaliyet sahası 1956 senesinikine nazaran daha fazla tahsisata ihtiyaç gösterecek şe
kilde genişlemiştir: 

1. İdarece çıkarılmakta olan kadastrosunun memlekete şâmil bir hale getirilmesi ve bu arada Dev
let Su işleri ve Karayollarının ihtiyaçlarını da karşı lıyabilecek bir şekle getirilebilmesi için su rasat §e-
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bekesinin genişletilmesi icabetmektedir. Bu işlerin başanlabilmesi için geçen yıla nazaran 100 bin li
ra fazla bir ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

2. İhtiyacı artmakta olan enerji kaynaklan etüdlerini tamamlıyabilmek ve bu arada tahakkuku 
düşünülen tesislerin bulunduğu bölgelerin etüdlerini süratle ikmal edebilmek maksadiyle geçen yıla 
nazaran 60 bin liralık ilâve yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 

3. Sakarya nehri üzerinde evvelce yabancı bir müşavir firmaya hazırlattırılan amenajman rapo
ru gereğince bu nehir üzerinde mevcut imkânlardan süratle faydalanmak maksadiyle bunlardan en 
uygun görülenler üzerinde gerekli sondajlara başlanmış ve ayrıca Irak Hükümetiyle Hükümetimiz 
arasında varılan anlaşmaya göre Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde başlanmış bulunan sondajların bir 
an evvel neticelerinin alınması için bu yerlerdeki çalışmaların süratle ikmali uygun görülmüştür. 

Bu işler dolayısiyle 1956 yılına nazaran Sakarya sondajları için 100 bin, Dicle ve Fırat sondaj
ları için ayrıca 100 bin lira ki ceman 200 bin lira fazla tahsisat lâzımdır. 

4. Büyük bir inkişaf gösteren ve ilerde ferro, krom ve aleminyum sanayiinin kurulması muhte
mel bulunan Güney - Batı Anadolu bölgesinin etüdlerinin tamamlanması için geçen yıla nazaran 49 
bin lira fazla bir ödenek lâzımdır. 

5. Şehir ve belediye işletmelerinin bilgisizlik yüzünden meydana getirdikleri zararları önlemek 
maksadiyle Vekâletin emriyle yapılacak işler için bu yıl 60 bin lira fazla tahsisat icabedecektir. 

6. — İdarenin sondaj ve diğer etüdlerinde kullanılan makine, alet, cihaz ve malzeme, uzun zaman 
kullanılmaları neticesinde normal ömürlerini ikmal etmiş bulunmaktadır. Bunlardan lüzumlu görü
lenlerinin hemen yenilenmesi ve işler vaziyete getirilebilmesi için dünya piyasası göz önünde tutu
larak bu yıl 150 bin lira kadar bir paraya ihtiyaç vardır. 

Bu ilâve ihtiyaçlara mukabil 1956 yılı içinde ikmal edilmiş bulunan işler için bu yıl bütçesinden 
100 bin lira tenzil edilince ve iş programının tatbiki için hazırlanacak kadroya göre personel mas
raflarını karşılamak üzere bu yıl bütçesine 7 bin liralık bir ilâve yapılacağına göre ilâve ve tenzille
rin neticesi 526 bin lira olur. (8) 

Hulâsa 

Nafıa Vekâletinin 1957 bütçesinin 1956 bütçeli kısımlar üzerinde mukayesesini yapalım : 

1. Personel masrafları 370 900 lira bir artış göstermektedir. Bunun sebepleri : 

a) Bu yıl inşasına başlanacak olan Van - Kotur hattı dolayısiyle geçici hizmetliler kadroları 
artırılmıştır. (300 bin lira) Yüksek Meclisçe kabul buyurulan (Nafıa Vekâleti teşkilâtı kadrolarını 
değiştiren 6873 sayılı Kanun meriyete girdiğinden bunun icabettirdiği 344 128,111*8 daha tezayüdede-
cektir.) 

b) Uzun senelerden beri aynı ücretle çalışan bir kısım müstahdemlerin ücretlerine cüzi mik
tarlarda zamlar yapılmıştır. (57 bin lira) 

c) Ücretlere yapılan zamlar dolayısiyle emekli keseneğine 13 900 lira ilâve edilmiştir. 

2. Yönetim masrafları kısmındaki (22 bin lira) fazlalık, telefon, daimî vazife harcırahından, 

3. Daire hizmetlerine taallûk eden 4 ncü kısımdaki 70 bin lira fazlalıktan yer sarsıntılarından 
sonra yapılacak işlerin karşılıkları (11 bin) lira ve teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ya
bancı memleketlere gönderilen personelin harcırahları fasıllarına konan tahsisatın 1956 senesin
de kâfi gelmemesinden (9 bin) lira ve bu yıl bina araştırma çalışmaları üzerinde esaslı bir şekil
de yapılacak etüdler için bütçeye ilk defa konan tahsisattan ileri gelmiştir. (50 bin lira) 

4. Yatırım kısmında ise görünüşteki 16 milyon liralık noksanlık diğer vekâletlere ait yatı
rımların kendi bütçelerine konmuş olmasından ileri gelmektedir. 
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Bu miktarlar yekûnu 42 milyon lira tutmaktadır ki, nazarı itibara alınınca hakikatte 1957 büt

çesindeki yatırım tahsisatının geçen senekine göre 26 632 OOO lira fazla olduğu görülür. (Temen
ni ve tekliflerimizin kabule mazhar olduğu nispette bu fazlalık artacaktır.) 

Bu fazlalığın sebeplerine gelince : Bu yıl Van - Kotur hattına başlamak (9 600 000 liradır 
ki, artırılması teklif edilmiştir.) Ve 6746 sayılı Kanun gereğince Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir
ne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî âfetlerden 
zarar görenlere yardımlarda bulunmak ve kanunları gereğince 1957 yılında yapılması lâzımgelen 
inşaat için konan tahsisattan ileri gelmiştir. 

Teklif ve temenniler 

Yukarda kendilerine ait kısımlarda ayrı ayrı mucip sebepleri arz ve izah olunan temennileri
mizi sırasiyle telhisen arz ediyoruz : 

1. Nafıa Vekâleti binasına bir kat ilâvesi için 741 nci faslın 24 ncü maddesine 500 bin lira 
ilâvesi. . 

2. Büyük Millet Meclisi binasının ikmali için 1 385 000 Türk lirası karşılığı dövizin bir an 
önce temini. 

3. Büyük Millet Meclisi binasına ait tezyin ve tefriş işlerinin de Nafıa Vekâletine devredil
mesi için bir kanun lâyihasının getirilmesi. 

4. — Atatürk Üniversitesinin inşaatına başlanmasının temini için 747 nci fasla 4 milyon liranın 
ilâvesi. 

5. — Van - Kotur demiryolu inşaatı için 781 nci faslın 11 nci maddesine 15 milyon liranın ilâ
vesi. 

6. Limanların inşaatına ait 783 ve 784 ncü fasılların birleştirilmesi. 

7. İskenderun Limanının tevsii için 784 ncü faslın 10 ncu maddesine 4 milyon ve 40 nci mad
desine 3 200 000 liranın ilâvesi. 

8. E. t. E. İdaresine yardım için 793- ncü fasla 526 bin liranın ilâvesi. 

9. Kadro Kanununun değişikliği neticesi 201 nci faslın 11 nci maddesine 331 209 lira ve 209 
ncu fasla 12 919 liranın ilâvesi. 

Netice 

Nafıa Vekâletinin 1957 malî senesine ait bütçesini yukarıdaki mütalâa, teklif ve temennileri
mizle yüksek encümenin tetkikine hürmetlerimizle arz ederiz. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu Konya Mebusu Niğde Mebusu 
Şevki Erker Remzi Birand Mustafa Bağrıaçık Cavit Kavurmacıoğlu 

Ordu Mebusu Trabzon Mebusu 
Sabri îşbakan 8. Fehmi Kalayctoğlu 
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** 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurlan açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

12 000 

1 750 000 
2 700 000 

1 . 

1 

4 450 002 

332 478 
214 461 

546 939 

12 000 

1 750 000 
2 700 000 

1 
• 
1 

4 450 002 

560 900 
319 365 

880 265 

12 000 

2 081 209 
2 700 000 

1 

1 

4 781 211 

560 900 
319 365 

880 265 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 1 214 856 1 115 733 1 115 733 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti " 1 886 030 2 008 827 2 008 827 

Fasü yekûnu 3 100 886 3 124 560 3 124 560 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretten 321 600 321 600 321 600 
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M. Tahsisatın nev'i 

Nafıa Vekâleti 
1956 

, Y f l ı 
tahsisatı 

Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edi'en 
Lira 

206 

207 

209 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâvetler memurları ölüm 
vardımı 
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 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesmin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

1 500 1 500 1 500 

210 

301 

10 
• 20 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Ü'JÜncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları • 
Kırtasiye 
Döşeme 

201 100 
2 100 

8 765 727 

3 000 
5 000 

215 000 
2 100 

9 136 627 

3 000 
5 000 

215 000 
2 100 

9 467 836 

3 000 
5 000 
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F. 

302 

303 
304 

M. 

30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta re telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
14 000 
10 000 
J7 000 

59 000 

« 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 600 

4 000 

f 

-40 000 

17 000 
48 000 
7 000 

1957 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
14 000 
10 000 
17 000 

59 000 

-

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 
< 

4 000 

; : 

40 000 

17 000 
60 000 
7 000 

lı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
14 000 
10 000 
17 000 

59 000 

, 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

4 000 

40 000 

17 000 
60 000 
7 000 

305 
306 
307 

Fasıl yekûnu 112 000 

10 
20 
30 
40 
50 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimi vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcıralu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

11 000 
13 Ö00 

50 000 
26 000 
45 000 
20 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 151 000 

124 000 

11 000 
13 000 

60 000 
26 000 
45 000 
20 000 

10 000 

161 000 

124 000 

11 000 
13 000 

60 000 
26 000 
45 000 
20 000 

10 000 

161 000 
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F. M. 

308 

11 
12 

— Nafıa Vek 
-

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez ., 
Vilâyetler 

âleti 
1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

' 

7 000 
8 500 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 
8 500 

için 
Encümene* 

kabul edilta 
Lira 

7 000 
8 50C 

Fasıl yekûnu 15 500 15 500 15 500 

309 Taşıt masrafları 
' 11 Vekâlet otomobili işletme mas

raftan 2 000 . 2 000 2 000 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 4 000 4 000 4 000 

Üçüncü kısım yekûnu 389 000 411 000 411 000 

Dördüncü kısım - J)aire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 15 000 15 000 15 000 
0 Atatürk Anıt - Kabir parkı

nın tesis ve bakım masrafları 150 000 0 0 
421 4623 sayılı Kanun gereğince 

yer sarsıntısından evvel ve son
ra yapılacak işler masrafları 19 000 30 000 30 000 

422 Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma umumi masrafları O 50 000 50 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 7 000 7 000 7 000 
20 Başka her çeşit masraflar 6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 13 000 13 000 13 000 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 16 000 25 000 25 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve demeklere katılma 
payı 120 120 120 
4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü masrafları 5 000 0 0 

Dördüncü kısım yekûnu, 218 120 133 120 133 120 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 yıllan borçlan * 3 000 3 000 3 000 
1928 - 1951 V » 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 4 000 4 000 4 000 

Beşinci kısım yekûnu 24 000 24 000 24 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

CTMUMÎ YEKtjN 

12 000 
8 765 727 

389 000 
218 120 
24 000 

9 408 847 

12 000 
9 136 627 

411 000 
. 133 120 

24 000 

9 716 747 

12 000 
9 467 836 

411 000 
133 120 
24 000 

10 047 956 
% 
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1956 1967 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i * Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

IJ - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
10 Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü "• 450 000 225 000 2 675 000 
11 Basm - Yayın ve Turizm 

Umum Müdürlüğü. 183 001 1 50 001 
12 6805 sayılı Kanun gereğince 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
binası inşaatı her türlü masraf
ları 300 001 1 500 000 1 500 000 

13 Adliye Vekâleti (ceza ve tevkif 
evleri) binaları vapım ve esaslı 
onarım * 7 200 000 2 935 000 3 935 000 

14 Adli ve Vekâleti (Adliye bina
ları yapım ve esaslı onarım) 2 500 000 825 000 1 775 000 

15 5032 ve 6148 sayılı kanunlar 
gereğince İstanbul Adliye bi
nası yapımı her türlü masraf
ları ' 300 000 2 000 000 2 000 000 

16 6147 sayılı Kanun gereğine*4 

İstanbul ve İzmir'de birer ce
za evi yapımı her türlü mas
rafları 

17 Emniyet Umum Müdürlüğü 
18 Maliye Vekâleti 
19 Maarif Vekâleti 
20. öğrenci yurtları 
21 6165 sayılı Kanun gereğince 

İstanbul Opera binasının ik
mali her türlü masrafları 

22 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 

23 5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda getiri
lecek yapı ve tesis işleri her 
türlü masrafları 

24 Nafıa Vekâleti 
25 Gümrük ve İnhisarlar Vekâle

ti 
26 Ziraat Vekâleti 
27 Münakalât Vekâleti 

2 000 000 
200 001 

7 OÖO 000 
8 000 000 
1 250 000 

1 000 000 

12 500 000 

3 500 000 
30 000 

1 536 000 
1 999 500 

1 

2 000 000 
1 

3 500 000 
3 250 000 

1 

2 500 000 

4 500 000' 

2 000 000 
30 000 

1 
710 000 

1 

2 000 000 
3 000 001 
19 000 000 
10 000 000 
1 250 001 

2 500 000 

17 000 000 

3 500 000 
530 000 

1 400 001 
2 000 000 

65 001 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

28 Jandarma Umum Kumandan
lığı 

29 4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
her tüflü masrafları 

30 Çalışma Vekâleti 
Fasıl yekûnu 

742 5011 ve 5855 sayılı kanunlar 
gereğince Büyük Millet Mecli
si binası ve eklentileri yapımı 

743 .*" Memur evler: yapımı masraf
ları 

744 6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledileceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 

745 5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince hava mey
danları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler 

10 Yapım masrafları 
20 Makina ve vasıtaların onarımı 

*̂30 Satınalınacak makina ve vası
talar . 

Ipasıl yekûnu 

O 4677,5581 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü 
masrafları 

747 6373, 6594 ve 6595 sayılı ka
nunlar mucibince kurulacak 
üniversitelerin bilûmum inşa
at ve tesisat masrafları 

748 6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapalıçarşısmm ta
mir ve ihyası türlü masrafları 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 • • • • 

s? 

500 001 1 1 000 001 

2 950 000 2 950 000 2 950 000 
* • • O O 500 000 

53 398 505 28 925 006 78 630 006 

3 250 000 3 250 000 3 250 000 

250 000 250 000 250 000 

700 000 İ 000 000 1 000 000 

6 260 000 5 000 000 v 5 000 000 

600 000 300 000 * 300 000 

1140 000 300 000 300 000 

8 000 000 5 600 000 5 600 000 
200 000 O O 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

1 000 000 3 000 000 3 000 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

5397 sayılı Kanunla İstanbul 
Konservatuvarma tahsis edi
len natamam binada 6585 sa- • 
yılı Kanun gereğince yapıla
cak ikmal ifşaata ait her tür
lü masraflar 500 000 500 000 1 
6610 sayılı Kanun gereğince 
Lice kasabasının nakli mas
rafları 250 000 500 000 500 000 
Demiryolları yapımı masraf
ları 

11 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı 
kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut ' 
hatlaıiyle Bitlis şube hattı ya
pımı masrafları 9 .800 000 18 600 000 18 600 000 

12 4643 ve 6210 sayılı kanunlar ' 
gereğince yapılmakta olan Er
zurum hattı uzatma masrafları 14 500 000 13 500 000 13 500 000 

13 4643, 5413 ve 6602 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
Maraş şube hattı ile Narlı - Ga-
zianteb - Karkamış hattı yapım 
•masrafları -10 450 000 12 000 000 12 000 000 

14 5415 ve 6601 sayılı kanunlar , . ; 
gereğince yapılacak Kozlu -, / r 

Ere&li hattı ile Armutçuk şu
be hattı yapım masrafları 2 900 000 800 000 m 800 000 

15 6181 sayılı Kanun gereğince 
vapılacak iltisak ve kuşak hat-
İarı yapım masrafları 5 150 000 5 000 000 5 000 000 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 

60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin masrafları 

Fasıl yekûnu 42 915 000 50 015 000 50 015 000 

100 000 „ 

15 000 

100 000 

15 000 

100 000 

15 000 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira Tahsisatın nev'i 

Nafıa Ve JdÜeti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

783 6237 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman, iskele ve ufak 
barınaklar yapımı masrafları 

10 Yapım masrafları 26 900 000 24 000 000 24 000 000 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro

je ihzarı, istimlâk ve diğer 
masraflar 1 500 000 2 500 000 2 500 000 

Pasü yekûnu 28400000 26 500 000 26500000 

784 5775, 6192 ve 6596 sayılı ka
nunlar ve ekleri gereğince ya- - t 
pılacak liman ve sair deniz te
sisleri 

10 Yapım masrafları 36 000 000- 36 000 000 36 000 000 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, • 

proje ihzarı, ve istimlâk mas
rafları 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

- -J 

Fasü yekûnu 43 000Ö00 43000000 43 000000 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 

10 Demiryollar ve limanlar işleri 300 000 300 000 300 000 
20 Yapı ve imar işleri 360 000 360 000 360 000 

Fasü yekûnu 660 000 660 000 660 000 

792 Yer sarsıntısı ve dfğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım (sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek . , 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 3 000 000 1 000 000 1 000 000 

793 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 4 781 000 4 781 000 4 781 000 

794 tlkizdere Hidro - Elektrik san
trali inşaatı için (sarf şekli İc
ra Vekilleri Heyetince karar
laştırılır) 2 000 000 0 3 000 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Nafıa Vekâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediıen 
Lira Lira 

795 6683 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 

10 Gerze yangınından zarar gö
renlere yapılacak yardım 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

* 20 Lüleburgaz ve înece su baskı
nından zarar görenlere yapıla
cak vardım • ' 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasü yekûnu 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

796 6746 sayılı Kanun gereğince 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir
ne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfet
lerden zarar görenlere Sapıla
cak yardım 0 7 000 000 7 000 000 

Yatırımlar yekûnu 198 304 505 181 981 006 234 186 007 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar için Ma
liye bütçesine aktarılacak olan 0 250 000 
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Bütçe Encümeni Reisliğine 

Heyetimize tetkiki havale edilen iktisat ye Ticaret Vekâleti bütçesi hakkındaki görüş ve temen
nilerimiz aşağıda arz olunmuştur : 

1. Vekâletin halihazır bünyesi : 

1938 yılı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir Teşkilât Kanununa dayanarak faaliyette bulunan bu 
vekâlet daire ve servislerinin durumu artık. üzerinde ciddî surette durulmayı gerektiren bir mevzu 
halindedir. 

Filhakika, kalkınma hamlesinin hedef ve vasıtalariyle çok yakından alâkalı bulunan, her ge
lişmeyi yakından takibederek bunların meydana koyduğu ihtiyaçları ve elde edilen imkânları 

.tesbit ederek iktisadi politikanın en uygun şekilde çerçevelenmesine hizmet etmesi icabeden İktisat 
ve Ticaret Vekâleti, bugünkü haliyle hâdiselerin peşinden bile koşacak takatten mahrum bulun
maktadır. 

Dereceleri başka «başka olmakla beraber hemen her dairede kifayetsizlik kendini göstermektedir, 

Yıldan yıla devir ve tesellüm eden bu kanaat ve görüşlerin netice olarak ortaya koyduğu yeni 
bir Teşkilât Kanunu ise henüz tahakkuk safhasına ulaşamamıştır. 

"Mamafih, raportörler, kadrolar mecmaı halinde çıkması muhtemel bir Teşkilât Kanununun, ve
kâlet vazife ve mesuliyetlerini modern ihtiyaçlara göre tesbitine hizmet etse dahi, bu vekâletin 
muhtacolduğu dinamizmin yaratılmasına yevmiyeceği kanaatindedırler. 

Her Devlet daire ve müessesesinde bahis mevzuu olan personel dâvası bu vekâlet için de asgari 
aynı derecede ehemmiyet taşımaktadır. 

Bu itibarla yeniden gözden geçirilerek bugünün ye geleceğin tahmini münıkün ihtiyaçlarını 
karşılıyacak vazife ve mesuliyetlerle teçhiz edilecek İktisat ve Ticaret Vekâletinin, kalkınma şuu
runu iyice benimseyerek çalışabilmesi için ehliyetli ve tatmin edilmiş elemanlara sahip kılınması 
tedbirlerinin de alınması şarttır. 

Heyetimiz, muhtelif dairelerin tahsisat hususundaki görüşlerini dairelerin bugünkü durumlarını 
göz önünde tutarak inceledi. „ 

Vasıflı bir çalışma için sağdan ve soldan yapılacak yamaların kifayetsiz kalacağı kanaatine va
rılarak, daireleri tarafından müdafaa edilen tahsisatın 1957 bütçesinde pek azı müstesna, nazara 
alınması müspet karşılanamadı. 

2. Dış ticaret : 

1956 yılının on bir aylık dış ticaret hareketi, kıymet ye hacım olarak şu rakamları vermiştir: 

İthalât İhracat 
1 000 ton Milyon T. L. . 1 000 ton Milyon T. L. 

1 771,3 1 066,9 1 861,1 759,7 
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Yukarda arz olunan netice, 1955 yılının aynı devre sonundaki rakamlariyle mukayese edilirse 

İhracatta 11,3 ve ithalâtta 208,6 milyon liralık menfi bir farkın bulunduğu anlaşılır. 

1956 yılının yine on bir ayında ithalât ve ihracatın memleket grupları olarak dağılışı tetkik edil
diği takdirde varılan netice şudur : 

İthalât , îhnracat 
Memleketler Miloyon T. L. Milyon T. L. 

E. R U. 
tsterling sahası 
Birleşik Amerika 
Kanada s 
Anlaşmalı 
Demirperde arkası 
Anlaşmasız 

554 169 
17 330 

221 429 
497 

89 386 
154 976 
29 304 

372 033 
5 580 

150 289 
1 107 

60 912 
159 937 

9 792 

Yine aynı devre içinde başlıca ihraç maddelerimizin fiilî ihraç durumlariyle ithalât gruplarıhıu 
vaziyetini gösterir rakamlar ayrı ayrı şu suretle sıralanabilir: -

İhracat : 

Maddeler 

Hububat 
Tütün 
Pamuk 
Tohumlar 
Madenler 
Diğer 

İthalât: 

Maddeler 

Makinalar 
Demir ve çelik 
Nakil vasıtaları 
Mensucat, iplikler 
İlâç ve boya 
Akar yakıt 
Diğer 

Yekû 

-

Yekûn 

Milyon T. L. 
olarak kıymet 

78,6 
228,8 
130,0 

9,7 
118,8 

.127 ,3 

n 759,7 

Milyon T. L. 
olarak kıymet 

267,7 
125,4 
180,5 
44,5 
62,4 
93,4 

293,0 

1 066,9 

İhracat durumu: 

Hava şartlarının hububat için ihracata elverişli miktarların istihsalini sağlıyacak derecede iyi 
gitmemesi sebebiyle, idrak edilen noksan rekoltenin ihracatımız üzerinde menfi akisler yaptığı bir 
JıaJrikatyir, • 
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Diğer taraftan rekolteleri iyi hattâ rekor derecesinde idrak edilmiş bâzı maddelerin iç piyasada

ki fiyatları, dünya piyasasındaki rakip fiyatlarına nazaran yüksek oldukları için istoklarm süratle 
ihracata sevk, edilmesi müşkilâtı kendini göstermiştir. , 

İç istihlâkin artışı, ihraç imkânlarını bir bakıma azaltırken, liberasyonun tatile uğramasından 
sonra bilhassa EPU ve dolar memleketlerine doğru inkişaf etmiş ihracatımızın h^r yıl biraz daha 
artan bir tempo için anlaşmalı ve demir perde arkası memleketlere kayması neticesi ihraç maddele
rimizin fiyatları suni şekilde yükselme temayülü göstermiştir. 

1956 yılında, bu fiilî durumdan hareket edilerek ihracatı dolar ve EPU memleketlerine sevk et
mek yolunda Vekâletçe tedbirler alınmıştır. Bunların arasında, anlaşmalı memleketlere kotalar tesis 
etmek, Reksportasyona mâni olacak bir taraflı yahut iki taraflı tedbirler almak, anlaşmalı memle
kete ihracat yapmak için EPU veya dolar sahasına ihracatı şart koşmak gibi... tedbirler vardır. 

Ancak şurasını kaydetmek icabeder ki, bütün bu gayretlere rağmen alınması gereken netice istih
sal edilememiştir. 

İthalâtın durumu:: 

İhracata muvazi olarak ithalât hareketinde de menşe bakımından her hangi ,bir yenilik müşahado 
edilememiştir. 

Dış Ticaret Dairesi içinde madde ihtiyaçlarını gerek miktar ve gerek kıymet bakımından tesbi-
te yanyacakve dünya piyasalarım bu maddeler bakımından daima müşahede altında bulunduracak 
servisin kurulması hususunda geçen yıl raporun da .ortaya konulmuş bulunan temenni, adı geçetı 
daire tarafından tatbika konulmak üzere teşebbüse geçilmiş ise de henüz bir başlangıç hududunu 
aşamamıştır. 

Halen gerek hammadde ve gerek zaruri istihlâk maddelerinin ihtiyaç tahminleri yipasanııı 
müracaatler kanaliyle yaptığı tazyiklere ve Bölge İktisat Müdürlüklerinin noksan teşkilâtiyle giriş
tiği üstünkSrü tetkiklere dayanmaktadır. 

Tahsisler:-

Vekâletin karanları, transferi de tahakkuk ettirmek endişesinden mülhem bulunduğundan, 
Merkez Bankasına gelen dövizlerin giriş süratiyle zarureten mukayyet kalmaktadır. 

Ekseriya doğan ihtiyaçlarla, döviz disponibiletesi imkânları arasında zaman bakımından muva-
zilik mevcudolmadığından geçici devreler halinde aksaklıklar doğmakta ve bu da bâzı sıkıntıları 
yaranmaktadır. * 

1. C. A. fonundan yapılan tahsislerde, hususi sanayi sektörünün tahsisleri Odalar Birliği ile 
mahallî odalara bırakılmış, ihtiyaç maddeleri de Vekâletin tensibiyle çeşitli surette tevziata mev
zu kılınmıştır. 

Yaptığımız tetkiklerden çıkardığımız neticeye göre, hususi sektördeki sanayiin hammaddesi 
için bu fondan veya Hükümetçe temin edilecek diğer imkânlardan yapılacak tahsisler hem ilmî 
ve hem pratik bir esasa irca edilmek üzeredir. Bu sahadaki belirsiz ve ölçüsüz faaliyetin sona 
ererek 1957 yılı zarfında objektif esaslara dayanan, muntazam işliyen bir mekanizma içinde çalı
şan tahsis ve tevzi sistemine yerini terk edeceği anlaşılmıştır. Odalar Birliğinin bu yoldaki mesai
sini takdirle kaydetmek isteriz. 

Diğer tevziata gelince; sistemin bir revizyondan geçirilmesini lüzumlu gördüğümüzü kaydet
mekle yetineceğiz. 
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Hususi tahsisl&r: . 

1956 yılında tahsislerin bir kısmı birliklere ve kooperatiflere kaydırılmıştır. 
İstihsal ve ihracat için teşkilâtlandırılmış olan bu müesseselere verilmiş olan bu tahsislerin 

mukni sebeplere dayandığını söylemek güçtür. 

Anlamadıkları, bilmedikleri maddelerin ithaline memur edilen ve netice itibariyle takas yap
ma imtiyazını da kendilerine tanıyan bu usulün sakatlığı, aşikârdır. 

Hususi teşebbüsün lüzumsuz yere, bu müesseselere verilmiş tahsisler kadar memleket imkânla
rından mahrum edilmesi neticesini veren bu tatbikatı uygun mütalâa ettmediğimizi ifade etmek 
isteriz. 

Piyasanın, sıkışık zamanlarda vekâletin süratli hareket ettme gayretlerine iştirak etmediği tak
dirde halk ihtiyaçlarını karşılamak için fevkalâde bir mekanizmanın elde bulundurulmasını yerin
de bir mütalâa saymamak kabil değildir. Ancak, bu mucip sebeplerin ortaya koyduğu zaruretlerle 
harekete geçmek üzere ve mütehassıs organizasyonla dâvayı halletmek lâzımgeldiğine de inanmak
tayız. 

Fiyat kontrolü : 

Dış ticaret hareketlerinde, ithalât maddeleri fiyatlarını yüksek tutmak suretiyle Türkiye'ye 
pahalı mal satan memleketlerin bilmukabele bu fiyat farkına dayanarak ihraç maddelerimize yük
sek fiyatlar vermeleri ve bu suretle ihraç maddelerimizin fiyatlarını yavaş yavaş dünya pazarla
rındaki benzerlerinin fiyatından ayırarak ihracatta hiç değilse kısmi bir inhisar yaratarak bunun 
peşinden ithalâtta da bir monopolü tesis etmeleri gibi iktisadi bir cereyanın tatbikatta olduğu 
malûmdur. 

Türkiye'nin dolar ve E. P. U. memleketleriyle olan ticari münasebetlerini takviye etmek ve yu
karda bahsedilen suni fiyat yükselişlerinin iç piyasamıza sızmasına mâni olmak için birtakım ted
birlerin alınması zarureti üzerinde öteden beri encümenimizde telkinler yapılmış ve temenniler
de bulunulmuştur. 

İşte bu sebepledir ki, Temmuz 1956 tarihinden itibaren İthal Malları Fiyat Kontrolü Komiteci 
teşekkül etmiş ve bu komitenin idaresinde bir de daire kurulmuştur. 

Üç. aylık ilk çalışma devresinde bu dairenin çalışması, her başlangıçta olduğu gibi zaruri bir
takım zaman kayıplarını bir tarafa bırakırsak memnuniyet verici olmuştur denilebilir. 

Bu daire ithal mallarının fiyatını kontrol ederken E. P. U. ve serbest piyasada teşekkül etmiş en 
iyi fiyatlara nazaran karar almaya çalıştığından ithalât mallarının kıymetinde daha şimdiden dü
şüklükler sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, bu dairenin kabul ettiği fiyatlar muntazaman neşir ve ilân edilmektedir. Bu 
suretle de fiyat kontrolü aleniyet iktisabettiği kadar, iç ve dış piyasadaki alâkalıların tetkikine 
daima açık bulundurulmaktadır. 

Yukarda bir nebze durumları açıklanan anlaşmalı ve dcmirparde arkası memleketlerden ya
pılmakta elan ithalâtın yüksek fiyatla yapıldığını da kaydetmiş idik. 

Bu durumu gözönünde bulunduran alâkalı dairenin, fiyat kontrol dairesinin süzgecinden, yük
sekliği sebebiyle geçemiyen bu ithalâta imkân vermek hususunda teşebbüs aldığı anlaşılmıştır. 
Maliye Vekâletiyle de mutabakata varıldığı bildirilen nokta fiyat kontrollerinin münasebette bu
lunduğumuz memleketlerin hususiyetlerine göre muamele yapılmasıdır. 

Şayet bu karar tatbika konulacak olursa bugün içine girdiğimiz fasit daireden çıkmaya imkân 
kalmaz. 
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Böylece kısmi neticeler dışında faydası dokunmıyan bir kontrol sistemi icadedümiş olur ki, 

böyle bir sistem ve onun tatbikatı beklenen ıslaüatı başarmak kudretinden mahrum kalacaktır. 

Dış Ticaret rejimini yeni baştan ele almadıkça bu noktaları bir karara bağlamanın müşkü
lâtı üzerinde de ayrıca durmayı lüzumlu görürüz. 

Birikmiş ticaret borçları: 

Yabancı memleketlerle ticari mübadeleden meydana gelmiş borçlar, kendileriyle yapılmış an* 
laşmalar çerçevesi içinde tasfiye olunmaya devam edilmektedir. 

Anlaşma yapılmayan memleketlere de İktisat ve Ticaret Vekâletinin re'sen aldığı prensip ka
rarlarına ve onların taallûk ettiği maddelerin ihracedilmesine müsaade edilmek suretiyle borçla
rın tasfiyesi derpiş edilmiştir. 

İhracatımızın zarureten bir kısmını bel'eden bu tediye tarzı iç piyasa, ithal imkânını o nispet
te daralttığı için tazyik yaptığı bir1 hakikat olduğu gibi, dış pazarlara olan borcu ödeme hususun
da gösterilen iyi niyetin müşahhas ve maddi bir delili olmak itibariyle, yabancı memleketlerle 
yapılan mübadelede memleket lehine rol oynadığı da muhakkaktır. 

Yukarda arz ettiğimiz noktaların ışığı altında, dış ticaret mevzuundaki görüşlerimizi şu su
retle hulâsa edebiliriz: 

a) İktisat ve Ticaret Vekâleti, hususi teşebbüsün hammadde ihtiyaçlariyle halkın zaruri ih
tiyaçlarını karşılamak için döviz dispönibilitesinden zamanında ve muntazaman faydalanacak bir 
hale getirilmemelidir. . . 

b) İthalâtta fiyat kontrolü titizlikle yürütülmelidir. 

c) Ticari münasebetlerde bulunduğumuz bütün memleketlere ihracat maddelerimizin satışı 
dünya piyasa fiyatlariyle yapılmalı ve bâzı maddelerde mevcut fiyat farkları, millî bir organi
zasyon vas-ıtasiyle iç piyasada kapatılmalıdır. 

3. îç ticaret : 

a) Şirketler : 
1956 yılında sermaye şirketlerinin kurulması hızla devam etmiştir. Bu hususta bir fikir edi

nilmesi için 1950 yılından bu yana kurulmuş anonim ve limitet şirketlerinin adedi ile deklere edi
len sermayelerine ait rakamlar aşağıya çıkarılmıştır : 

Anonim şirketler : 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Yılı 

senesine kadar 
senesinde 

» 
» 
» 
» 

kurulanlar 
» 
» 
» 
» 

(11 aylık) 

Umumi yekûn 

Aded 

379 
27 
52 
49 
71 
90 
77 

745 

Sermaye 

349 152 900 
22 146 000 
128 440 000 
217 342 000 
200 650 000 
185 174 000 
133 588 500 

1 236 493 400 
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Limitet şirketler : 

Yılı 

1950 senesine kadar 
1951 senesi kurulan 
1952 » » 
1953 » » 
1954 » » 
1955 » » 
1956 (11 aylık) 

Umumi yekûn 

Aded 

450 
87 
117 
168 
217 
246 
243 

1 528 

»Sermaye 

65 666 600 
17 816 000 
28 015 100 
32 612 400 
38 696 001 
62 667 000 
45 684 880 

291 157 981 

Hususi kanunlarla kurulmuş olan ve sermayeleri yekûnu 1 775 000 000 lirayı btıian 8 banka 
yukardaki yekûna dâhil bulunmamaktadır. 

Yabancı şirketler ; 

Türkiye'de şube açan ve merkezleri yabancı memleketlerde bulunan şirketlerin adedi 131 dir. 
Bunlardan beş tanesi bankadır. 

Sigortalar : 

1956 yılma ait altı aylık sigorta prim ve hasar rakamları aşağıya çıkarılmıştır. 

Tahsil olunan 
prim 

Ljra 

13 711 684 
9 885 506 
7 224 677 

K. 

16 
02 
69 

ödenen hasar 
Lira K. 

7 037 243 64 
4 128 770 51 
2 204 134 70 

Yangın 
Nakliye 
Kaza 

Geçen yıl raporunda arz edildiği veçhile 1954 senesinden beri hayat sigortası inhisar dışı bı
rakılmış olduğundan ve henüz şirket bilançoları da vekâlete gönderilmemiş bulunduğundan bu 
branşa ait rakamı vermeye imkân hâsıl olamamıştır. 

1956 yılı içinde 165 aded sigorta şirketi acentasına ruhsat verildiği anlaşılmıştır. 

Krediler : 

Memlekette istihsali süratle artırarak kalkınmayı biran önce tahakkuk ettirmek istiyen politikanın 
zaruri bir icabı olarak istihsal şubelerinin muhtacolduğu sermayenin tedarikinde kredilerin rolü çok 
büyük bulunmaktadır. Henüz tam gelişmemiş bir ekonominin hem neticesi ve hem de maddi delili 
olarak sermaye yetersizliği memleketimizde de kendisini gösteren bir tezahürdür. Bu sahadaki noksa
nın telâfi edilmesi için Devletin tasarruf ve sermaye yaratmak hususundaki gayreti en büyük çapta 
bu istikamete tevcih edilmiş bir kredi politikasiyle mümkün olacağı şüphesizdir. 

İşte bu anlayış ve bu anlayışa dayanan kredi politikası netice olarak kredilerin muhtelif sahalar
da artmasını ve mevduatın yükselmesini ortaya koymuştur. 

Hiç şüphesiz, iktisâdi hayatın cihazlanması nispetinde tatbik edüebileeek olan yerinde ve lüzum
lu kredi politikası, bu istikamete yöneldiği tarihten itibaren 1956 babına kadar bulduğu zemin üzerin-
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de çalışmaya mecbur kalmış ve ancak 1956 yılından itibarendir ki, selektif kredi anlayışının tatbi
katına başlamıştır. 

Krediler : 

Mevduat : 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (6 aylık) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 . 
1953 
1954 
1955 
1956 (: aylık) 

Zirai krediler 

325 213 389 
410 301 680 
646 506 229 

1 060 969 977 
1 196 816 057 
1. 454 012 578 
J 485 527 328 
1. 451 577 194 

Tasarrruf 
mevduatı 

463 676 542 
574 232 684 
736 095 894 
880 350 267 

1 128 473 638 
1 402 575 630 
1 712 567 782 
1 865 369 734 

Ticari krediler 

995 020 292 
1 153 695 608 
1 492 201 696 
1 906 346 779 
2 435 041 511 
3 192 531 312 
3 776 106 164 
4 447 971 356 

Diğer mevduatı 

522 .604 542 
652 215 679 
982 781 759 

1 373 281 882 
1 510 226 122 
1 943 856 711 
2 342 582 776 
2 582 216 241 

Yekûn 

1 330 236 681 
1 563 997 288 
2 138 707 295 
2 967 316 756 
3 631 857 568 
4 646 543 890 
5 2ftl 633 492 
5 899 548 550 

.. .*•;,.£ 

Yekûn 

986 281 084 
1 226 448 363 
1 718 877 630 
2 254 332 149 
2 638 739 760 
3 346 632 341 
4 055 150 558 
4 447 585 975 

Yukardaki rakamlar, kredilerin tekâmülü hakkında oldukça açık fikir vermektedir. Ancak ti
cari krediler içinde mütalâa edilen uzun vadeli ve tahsisen sınai kredilerin büyük bir kısmı he
nüz memleket ihtiyacını kucaklıyacak vüsate gelmemiştir. 

Memleketimizde bilhassa bu saha ile maden sahasına teveccüh edecek kredinin bir an 
geliştirilmesi, maksat ve hedefe göre ayarlanması bir zaruret olarak yaşamaktadır. 

evvel 

Bu arada hususi sektörü finanse eden Sınai Kalkınma Bankasının bu yoldaki faaliyetnin bir 
müş'iri olarak 3-1 . VIII . 1956 tarihindeki vaziyetini zikretmek yerinde olur. Filhaikka adı geçen 
banka kurulduğu tarihten itibaren 31 . VIII . 1956 tarihine kadar firmalara vermeyi kabul et
tiği kredilerin bakiyesi 153 000 966 liradır. Firma adedi de 334 e baliğ olmaktadır. 

Yabancı sermaye yatırımları : 

6224 sayılı Kanunun meriyetinden sonra yabancı memleketlerden sermaye yatırımları için ya-
apılan talepler^ çoğalmış ve ve bunlar memleket sanayiinin çeşitli kollarında faaliyet göstermek 
üzere teşkilâtlanma yolunu tutmuşlardır. Bugüne kadar 326 müracaat yapılmıştır. Bu müracaat-
lerden 198 ine ait 196 275 088 liralık olanı kabul edilmiş, 11 748 278 liralık kısmı icra Vekil
leri Heyetinde ve 5 340 043 liralık kısmı Komitede ve 1 250 000 liralığı da Maliyede tetkika alın
mış, müracaatin umumi tutarı olan 288 945 050 liradan arta kalan da kanunun derpiş ettiği 
vasıflara uygun bulunmadığı için reddedilmiştir. 

Talepler, Amerika, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Holânda, ingiltere, is
rail, isveç, isviçre, italya, Lübnan, Suriye, Uruguay, Finlandiya, Panama, ispanya, Ürdün, Lich-
tenstein ve Yunanistan'dan yapılmıştır. 
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Yukarda arz edilen yabancı sermayeye ortaklık etmek üzere teşebbüse konmuş veya taahhüd-

edilmiş millî sermaye miktarı, 288 238 460 liradır. 

Yabancı sermayenin yatırım yapmak istediği sahaları gösteren gruplar ve bunlara isabet eden 
sermaye miktarı ise şu şekilde dağılmaktadır : 

Sanayi grupları 

Gıda sanayii 
Tekstil sanayii 
Kâğıt sanayii 
Kauçuk sanayii 
Kimya sanayii 
Taş, toprak (Çimento) 
Madenî eşya sanayii 
Ziraat makinaları 
Elektrik makinaları 
Muhtelif 

Müsaade 
edilen 
miktar 
T. L. 

. 8 081 987 
25 724 257 
1 050 000 

12 544 000 
59 226 128 
10 024 852 
8 674 825 

14 230 000 
9 192 724 

47 526 315 

196 275 088 

Fiyat kontrolü ve Millî Korunma Kanunu tatbikah: 

Piyasada görülen yersiz mal darlığı ve gayri meşru fiyat yükseklikleriyle daha şiddetle müca
dele etmek üzere çıkarılmış olan 6731 sayılı Kanunun meriyete girmesinden itibaren, fiyat kontrolü 
Millî Korunma Dairesinin meşgalesi olmuştur. 

Kanunun malûm olan şiddetli hükümleri muvacehesinde, ilk aylar fiyatlarda mahsus bir düşüş 
kaydedilmiştir. 

Mütaakıp aylarda kısa bir duraklama hâsıl olmuş ve ondan sonra yeniden fiyatlarda yükseliş 
kaydedilmeye başlamıştır. 

Taymlama sisteminin müşkülâtı karşısında, bu yola gidilemiyeceği haklı olarak düşünüldüğün
den, böyle bir esaslı yardımcı unsurdan mahrum olan fiyat kontrol politikası kendisinden beklenen 
rtticeyi kemaliyle vermekten uzak kalmak zorunda idi. Memleketimizdeki tatbikat da bu olmuştur. 
Jlk ayların düşük fiyatları, iktisadi olmaktan çok ceza tehdidi altında meydana gelmiş fiilî bir neti
cedir. 

T. B. M. Meclisinde 6731 sayılı Kanun görüşülürken hükümetin lüzum gördüğü sahalarda icab-
ettiği kadar müdahale edeceği İktisat,ve Ticaret Vekili tarafından müdafaa edilmiş olmasına rağ
men tatbikat, etüdleri çok zaman alan ve unsurları hür bir cemiyette kontrol edilemiyen sahalara 
kadar kanun teşmil edilmiştir. Buna mukabil büyük şehirlerin belli başlı zaruri maddelerini 
dahi lâyık olduğu şekilde murakabe edecek teşkilât daha ağır bir tempo içinde kurulmuştur. 

Belediyelere bırakılan 'tatbikatın çeşitli manzaralar arz etmesi hattâ müstahsili zarara sokacak 
şekilde istikamet alması, sonradan bu salâhiyet vekâlete hasr ve tahsis edilmiş olmasına rağmen, 
kanunun tatbikatı hakkında beslenen iyimserliği gölgelemiştir. 

Diğer taraftan, makûl talebi karşılamak üzere piyasada mal bulundurmak gayreti dış ticareti izah 
sıras^da arz ettiğimiz sebeplerden dolayı tam semere vermediğinden fiyatlardaki artışı durdurmak 
kabil olamamıştır. 
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Millî Korunma Kanunu ile verilmiş olan tahsisattan, bu teşıkilâta 13 . VII . 1956 tarihinden 

31 . XII . 1956 tarihine kadar, kira bedelleri demirbaş mefruşat ve tesis malzemesiyle Ankara, ts-
tanbul, izmir, Adana vilâyetleri teşkilâtı ve muvakkat ve daimî lıarcırahlar karşılığı olmak üzere 
1 227 793,41 lira sarf edilmiştir. 

Millî Korunma suçlarında tatbikat : 

Vekâlette mevcut dokümanlar hangi zümre ve sınıfta daha çok suç işlendiğini göstermeye yete
cek izahı taşımamaktadır. 

Ankarfa, stanbul, İzmir, Adana vilâyetlerinde 15 . XI . 1956 tarihinden 26 . XII . 1956 tari
hine kadar yapılan kontrollerin neticesi şöyledir: 

5 eczane, 6 bakkal, 2 kitabevi^ 3 mandıra, 3 camevi, 2 yoğurt imalâtçısı, 2 halıcı, 2 parfümeri, 1 
lokanta, 4 hırdavatçı, 1 nakliyeci, 1 çantacı, 6 manav, 4 nalburiye, 2 gözlükcü, 1 şarküteri, 3 kun
duracı, 8 elektrikçi, 11 manifaturacı, 2 fotoğrajcı, 1 boyac;, 1 baharatçı, 11 tuhafiyeci, 1 züccadye, 
3 radyo ve buz dolab1, 3 mefruşat ve mobilya, 1 şişe mantarı, 1 ithalâtçı, 2 yumurtacı, 1 sobacı, 
1 çiçekçi, 1 çorap fabrikası, 1 keresteci, 1 fırıncı dükkânında suç unsuru tesbit edilmiş ve takibat 
için C. Müddei umumiye bildirilmiştir. 

11 . VI . 1956 tarihinden 24 . XII . 1956 tarihine kadar sözü geçen dört vilâyette 3134 kontrol 
yapılmış ve mevzuata aykırı görülen 307 durum zabıtla tesbit edilerek adliyeye intikal ettirilmiştir. 

Adliyeden neticeleri bildirilmemiş olduğu için bu takibatın akıbeti hakkında bir şey söylemek müm
kün değildir. 

Suçların mahiyetine göre yapılan bir tetkik sonunda : 

İstan- Anka-
Sueun nev'i bul ra izmir Adana 

Fahiş fiyatla veya şarta mual
lâk satış 
Satıştan imtina 
Fatıırasız mal bulundurmak ve 
satmak 
Usulsüz fatura, etiket tanzimi 
Etiketsiz mal bulundurmak ve 
satmak 
Kayıt ve vesika ibraz etmemek 
Tevzie tâbi veya tahsis edilmiş 
malı serbestçe satmak veya dev
retmek 
Fatura vermemek 
ithal malını gümrükten çekme
mek olduğu anlaşılmıştır. 

79 
27 

27 
24 

28 
4 

13 
8 

33 
9 

9 
6 

12 
3 

3 
2 

43 
24 

9 
16 

12 
1 

9 
2 

7 
3 

5 
— 

8 
— 

4 
— 

Tevzi işleri : 
i 

Tevzi ve tahsis işleri arz ettiği çeşitli istikametler dolayısiyle anlaşılması güç bir durumda kal
maya devam etmiştir. 

Müternadiyen değişen sirküler hükümleriyle bu saha istikrara kavuşturulamamıştır, iktisat ve Ti
caret Vekâletinde- olduğu kadar başka bir mercide de tevzi ve tahsis mekanizmasının memleket ihtiyaç
larına göre işlemesini mümkün kılacak evvelden yapılmış tetkikilere dayanan bir plân bulunmadığı 
için, tevzi ve tahsisin tatbiki amprik esaslara dayatılmış ve bittabi teselsül eden tecrübelerle de geliş-
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tirilmesi yolu tutulmuştur. Bu suretle hem tetkiki ve hem de tatbiki yapılan prensipler zaruri ak
saklıkları meydana getirmiş ve şikâyetlerin doğmasına sebebolmuştur. 

Fiyat kontrolü ve tevzi ve tahsis mevzuunda raportörler heyetinin kısaca arz etmeyi faydalı te
lâkki ettiği noktalar şunlardır : 

1. Eksik teşkilâtla kontrola tevessül olunmam alıdır. Zira bütün sahayı murakabe altında tut
manın fiilî imkânsızlığı, kontrolü faydasız hale getirmekte, ayrıca vatandaş vicdanında hem muraka
beye ve hem de kanuna karşı istemeden güvensizlik yaratmaktadır. 

*»• 
2. Türkiye'nin esas dâvasının istihsal olduğu göz önünde tutularak fiyat tesbitinin, bu gayeye 

müteveccih şevk ve gayretlerin zedelenmemesine çok fazla dikkat olunmalıdır. 
3. Tevzi ve tahsis mekanizması daha rasyonel esaslara bağlanmalı ve daha çok merkeziyetçi bir 

sisteme gidilmek suretiyle memleketin her tarafında yejknesak bir tatbikat sağlanmalıdır. 

3. Maden işlerimiz : 

Maden İşleri Umum Müdürlüğü her yıl biraz daha mahmul bir mesainin içine girmektedir. Bu 
daireye gelen ve daireden çıkan evrak bunun canlı bir delili olduğu kadar, maden istihsalinin yük
selişi ve ihracatın artışı da aynı kanaati teyideden neticelerdir. 

Bir taraftan dünjra piyasalarında aranan madenlere sahibolan memleketimizin bu ihtiyaçlara 
cevap vermek üzere gayrete gelmesi, diğer taraftan memlekette kurulan veya tevsi edilen sanayi
in hammaddesi olarak hissedilen ihtiyacı karşılamak zarureti, bu sahadaki faaliyetin iktisadi mu
harrikleri arasında bulunmaktadır. 

İşlerde bu artış kendini gösterirken, üzülerek söylemeye mecburuz ki, Maden İşleri Umum Mü
dürlüğü, eleman bakımından son derece kifayetsiz bir halde tutulmaya devam edilmektedir. 

Geçen sene Sanayi, Maden ve Enerji Vekâletinin kurulması hakkındaki Kanunun Büyük Mil
let Meclisine sunulmuş olmasını nazarı itibara nlan encümen bu. dairenin gösterdiği ihtiyaçları 
o kanunun içinde derpiş etmek üzere bütçe sırasında dikkate almamayı tensibetmiştir. Aradan bir 
yıl geçtiği halde henüz bu lâyiha kanuniyet iktisabetmemiş fakat buna mukabil maden işleri ço
ğalan bir istikamette inkişaf ettmiştir. % 

Dairenin vermekte olduğu maden arama ruhsatnamesiyle, işletme ruhsatnamesi durumları aşa
ğıya çıkarılmıştır .-

Senesi 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 ' 
1953 
1954 
1955 
1956 

Arama 
R. T. 

300 
600 

2 123 
6 630 
3 834 
7 585 
14 703 
14 441 
4 358 
3 344 
(*) 

Verilen 
R. 

118 
131 
200 
511 
619 
739 
520 

' 1 423 
582 

1.298 
1 655 

İşletme 
R. T. 

— 
— 
72 
52 
88 
152 
315 
206 
525 
191 

Verilen 
İş. R. 

— 
34 
32 
19 
41 
100 
72 
46 
1 
— 

(*) Henüz tam rakam elde edilememiştir. 
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Maden istihsaline gelince : Bellibaşlı madenlerin 1955 yılı ile mukayeseli durumları şöyledir : 

Maden 

Amyant 
Antimuaıı 
Bakır 
Borasit 
Civa 
Çimento 
Çinkolu kurşun 
Demir 
Krom 
Kükürt 
Linyit 
Lüle taşı 
Maden kömürü 
Manganez 
Prit 
Zımpara 

1951 
İstihsal 

235 
3 033 
23 799 
42 186 

29 
821 225 
8 252 

873 977 
649 143 
11 500 

2 416 453 
53 

5 507 003 
50 102 
50 097 
7 099 

imrar 

230 
1 182 

24 292 
30 684 

25 
810 793 
2 819 

771 529 
542 003 

9 470 
1 633 486 

43 
3 390 373 

34 932 
50 097 
5 397 

1956 
İstihsal 

50 
6 392 
16 174 
24 545 

19 ' 
607 880 
4 861 

680 517 
507 952 

9 185 
1 388 166 i 

25 
4 353 047 2 

40 729 
10 680 
3 708 * 

İmrar 

— 
1 670 
16 163 
25 794 

14 
786 759 
5 553 

576 234 
453 264 

1 867 
532 219 

15 
! 645 936 

44 024 
24 536 
4 106 

Yukarda gösterilen rakamlar metrik ton olarak verilmiştir. 1956 rakamları 9 aylıktır. 

Maden istihsal ve ihracını teşvik etmek üzere, müstalısıllara ihracatlarından elde edilen dövizler
den belli bir nispette faydalanma hakkı tanınmış, diğer taraftan 1. C. A. tahsislerinden de pay ver
mek suretiyel bu sahayı teçhiz etmek gayretlerine devam olunmuştur. 

Artan istihsalle çok yüklü hale gelen Devlet Demiryolları madenlerin limanlara naklinde, bütün 
gayretlerine rağmen sıkıntı çekilmesini önliyememiştir. 

Yedek parça ve mazot temini suretiyle kamyonların faaliyeti*1 tutulması gayretlerine 1957 yılın
da daha da hız vererek devam etmek gerekecektir. 

Yeni vekâlet hakkındaki lâyiha kanuniyet iktisabedinceye kadar Maden Umum Müdürlüğünün, 
yapılan müracaatları şikâyete yer vermeden cevaplıyabilmesi ve gereken işleri görebilmesi için, bu 
daireye yardım etmeyi lüzumlu telâkki ediyoruz. 

Gerçi Maliye Vekâleti L cetvelinden bâzı teknik kadroları libere etmiş ise de bunlara tatbik 
ettiği seviye yapılan tetkikat sonunda kâfi görülmemiştir. 

Filhakika mühendis ve teknisiyenlerin İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve serbest piyasada çok 
daha üstün menfaatler elde ettikleri için libere edilen kadrolara rağmen eleman bulamamak kor
kusu dairesine hâkimdir. Bu hususta yüksek en cümenin takdir" ve kararlarını rica ederiz. 

4. Sanayi : 

İktisat ve Ticaret Vekâletinin bünyesi içinde yer alan ve memleket sanayiinin muhtacolduğu 
tetkik ve murakabeyi yapmak vazifesiyle mükellef bulunan Sanayi Umum Müdürlüğü, yıllardan 
beri istihale geçiren Vekâlet bünyesi içinde kad ro bakımından bilhassa teknik elemanlardan mah
rum bir durumda çalışmaya mecbur kalmıştır. 

Geçen yıl, Maden Umum Müdürlüğünde olduğu gibi, yeni kurulacak vekâletin kadrosu içinde 
düşünüldüğü için Maliye Vekâletinden kabul edilmiş olmasına rağmen bâzı kadroların (L) cetve
linden çıkarılması raportörler tarafından uygun görülmüş ve yüksek encümenin kararı da bu yol
da tahassul etmişti. 
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Henüz yeni vekâletin kanunu encümenlerde bulunduğuna göre ve ne zaman kanuniyet iktisab-

edeceği de kestirilemediğine nazaran asgari yardım mânasına gelmek üzere, geçen yıl Maliye 
Vekâletinin muvfakat ettiği kadroların libere edilmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

Bu yıl Sanayi Umum Müdürlüğünün yaptığı işler arasında, şimdiye kadar Türkiye'de tahak
kuk ettirilememiş bir etüdü burada takdirle kaydetmdMsteriz. 

Filhakika adı geçen Umum Müdürlük, Millî Korunma Kanununun vaz'ettiği mecburiyetlerden 
faydalanarak sanayiimizin bir envanterini yapmaya muvaffak olmuştur. 

Üzerinde ilmî metotlarla durulması ve ifade ettiği hakikat derecesinin % 100 e iblâğ edilme
si hususu bir tarafa bırakılacak olursa, sanayiimizin hacmi, dağılış şekilleri ve yerleri, hammadde 
ihtiyaçları, kullanılan hammadde, kullanılan enerji, istihsal olunan kıymetler hakkında esaslı bilgi
yi, bu etüd ilk defa ve şâmil olarak ortaya koymaktadır. 

Raportörler, bir kere daha gözden geçirildikten sonra bu etüdün neşredilmesini temenniye şa
yan bulurlar. 

Türkiye'deki sanayi inkişafının hacmi ve istikameti hakkında fikir vermeye elverişli bâzı ra
kam ve malûmatı aşağıya dercediyoruz : 

Sanayide kullanılan hammaddelerin mecmu kıymeti 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Kıymet 

648 767 000 
938 266 000 

1 015 218 000 
1 266 410 000 
i 568 244 000 
1 477 783 000 
2 196 303 000 

Hanayı mamulleri mecmu kıymeti 

Yıl Kıymet 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

910 523 000 
1 291 371 000 
1 444 535 000 
1 870 870 000 
2 315 213 000 
2 297 314 000 
2 823 674 000 
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Pamuklu mensucat sanayiinde iplik istihsali resmî ve hus-usi sektör ayn ayn 

Yıl 
(Ton olarak) 

Resmî sektör Hususi sektör Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

16 706 
14 898 
18 678 
15 984 
27 584 
42 516 
62 542 

9 048 
17 880 
22 320 
19 050 
25 241 
26 480 
26 308 

25 754 
32 778 
40 998 
35 054 
52 825 
68 996 
88 850 

Pamuklu sanayiinde tezgâh adedi 

Yıl Resmî sektör Hususi sektör Yekûn 

1950 
.1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Yıl 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

3 091 
3 251 
3 251 
4 091 
4 301 
4 301 
4 301 

1 791 
3 200 
3 690 
4 700 
6 480 

* 10 433 
15 231 

Pamuklu sanayiinde, pamuklu 

(Metre olarak) 
Resmî sektör 

100 554 457 
106 595 368 
116 094 563 
118 651 303 
154 972 639 
188 057 873 
195 857 158 

Hususi sektör 

107 497 000 
145 192 000 
203 029 000 
257 404 000 
260 780 000 
399 390 000 
567 329 000 

4 882 
6 451 
6 951 
8 791 
10 781 
14 434 
19 532 

istihsali 

Yekûn 

208 051 457 
252 387 368 
319 123 563 
376 055 303 
415 752 639 
587 447 873 
763 186 158 

Yukardaki rakamların tetkikinden kolaylıkla anlaşılacağı gibi evvelâ topyekûn olarak sanayi in
kişafı 1950 den bu yana büyük bir hızla devam etmiştir. 

Sonra da, bilhassa hususi sektördeki sanayi inkişafı şayanı dikkat bir merhaleye girmiştir. 

Aynı etüdün objektif rakamları, hususi teşebbüse verilmiş imkânlardan ne derece faydalanıl
mış olduğunu çok beliğ olarak başka sahalarda da göstermektedir. Bütçe raporunun mahdut çerçe
vesi içinde kalmak zoru kendisini göstermemiş olsa idi, bu sahaya ait bütün malûmatı dökmek hem 
mümkün olacaktı, hem de çok fayda sağlıyacaktı. 

Küçük sanatlar : . 

Büyük çoğunluğu zirai sahada çalışan halkımızın, mevsim zaruretleriyle meşgalesiz kaldığı za
manları kıymetlendirmek ve yeter derecede toprağı olmıyan ailelerin bu yokluğunu telâfi edecek 
bir istihsal sahası yaratmak zarureti küçük sanatlar mefhumu içinde hulâsa edilen iktisat koluna 
büyük önem atfına sebebolmuştur. 
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Yıllardır mütevazi bir kadro ile, mütevazi sayılacak meblâğları sarf ederek bu istihsal kolunu 

teçhiz etmek öğretimini yaymak ve nihayet istihsal edilmiş mamullere pazar aramak ve bulmak gi
bi işlerle meşgul olan teşkilâtın almakta olduğu neticeler cidden dikkate şayandır. 

Hemen hemen memleketin her tarafına mevsimlere göre ve mahallî istihsalin mûtat nevilerine 
nazaran yayılan bu faaliyet, bütçe zaruretiyle lâyık olduğu derecede genişliyeraemektedir. 

Alınmış neticeleri şükrana şayan bulmakla beraber, henüz büyük halk kültlelerini sanayi mer
kezlerinde toplamak imkânına kavuşmamış olan Türkiye'de, iç istihlâk ve dış satışlar için küçük 
sanatları teşvik ve süratle teşkilâtlandırmak bir zaruret halinde önümüzde durmaktadır. 

1951 yılından bu yana açılan kuralarla halka yapılan hizmet gittikçe inkişaf etmiş ve kurs 
adedleri de bu inkişafı takibederek çoğalmıştır. Aşağıdaki tablo, 1951 yılından itibaren açılmış kurs
larla öğrenci adedini ve dağıtılan vasıta miktarını göstermektedir : 

Yıl 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Açılan kurs 
adedi 

14 
33 
39 
96 

101 

öğrenci 
sayısı 

683 
1 210 
1 389 
2 411 
2 661 

Dağıtılan 
vasıta 

297 
519 
642 
356 
524 

1956 143 3 775 537 

Diğer taraftan, küçük sanatlar mevzuunda kurulmuş kooperatiflerle de alâkalanan teşkilât bun
lara hammadde temini hesaplarını kontrol, mamullerinin kalitesini yükseltmek için gereken araş
tırmaları yapmak gibi işlerle meşgul olmuştur. 1956 yılında hesapları incelenen kooperatiflerin 
adedi 31 dir. 

İşletmeler kredisi olarak 5 kooperatife Halk Bankasından 195 000 liralık ve bir kooperatife de 
R formülü gereğince 50 000 liralık teçhizat kredisi sağlanmıştır. 

Açılan kurslardan mezun olanları da 1951 yılından başlamak suretiyle gözden geçirmek ve bilâ-
hara kursların nevilerine göre de mukayeseleri yapmak faydalı olacaktır. 

Yılı Kurstan mezun olanlar 

1951 
' 1952 

1953 
1954 
1955 
1956 

Sanat şubeleri 

Yılı Halıcılık 

1951 34 
1952 597 
1953 477 
1954 745 
1955 1 100 
1956 1 200 

ine^öfe kurstan 

Dokuma
cılık 

599 
592 
647 

1 005 
1 258 
1 300 

683 
1 210 
1 393 
2 411 
2 685 
3 775 

mezun olanlar 

Çorap
çılık Diğer 

50 — 
21 — 

269 — 
661 — 
217 110 
575 700 
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Kurslardan mezun olanlara tevzi edilen tezgâh ve makina adedi 

Yılı 

1951 
$52 
1953 
1954 
1955 
1956 

Hah 
tezgâhı 

30 
269 
330 
174 
209 
486 

Dokuma 
tezgâhı 

209 
245 
143 
— 

529 

Çorap 
makinası 

50 
21 
67 
39 
3 

150 

Hammaddesi yurt içinde bulunan küçük sanatların kalkındınlması ve dış pazarla tanınması 
için I. C. A. den temin edilen iki Amerikalı mütehassıs ile dairesi elemanları 15 vilâyette tetkik
ler yapmış ve bu heyetin verdiği raporda ilk plânda bakır işleri, lüle taşı, Kütahya çinisi, hasır 
örmeciliği ve ağaç işleri sanatları üzerinde durulmuştur. 

Türk küçük sanat mamullerini dış pazarlara arz etmek üzere bir Amerikalı firma ile mutaba
kat hâsıl olmuştur. 

Neresinden bakılsa iktisadi ve içtimai kıymeti teslim edilen bu faaliyetin arz edilen iyi gidişi
ne rağmen yeterliğine hükmetmek kabil değildir. 

Aynı mevzuda, genişçe bir faaliyetin istilzam ettiği işleri yapmak için dairesinin ortaya koyduğu 
masraf 3 895 000,— lirayı bulmaktadır. '°f'"$""$"v "'ı*-v ' v 

Bütçeden tasarruf imkânını bulamamış olan raportörler, bütçeye konulmuş olan 600 000,— lira, 
lık tahsisatı 1953 yılında olduğu gibi bir milyona iblâğ etmenin pek yerinde olacağını düşünmüş 
iseler de, keyfiyeti Encümenin takdirlerine arz ederek müşahhas bir teklif yapmamayı tercih. 
etmişlerdir. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisi : 

Geçmiş yıllar raporlarında mukayeseye imkân verecek birçok malûmat ve rakamlar verilmiş 
bulunduğu için, Heyetimiz bunları tekrardan kaçınarak daha çok 1.956 yılı faaliyeti hakkında 
fikir verecek izahatı arz etmeyi daha muvafık telâkki etmiştir. 

Filhakika Ofisin 1956 yılında alışları madde ve miktar olarak şöyledir 

Madde Ton Madde 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Arpa 
Yulaf 

387 769 
19 394 

698 
44 156 
10 523 

Fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Yonca 

* * Un 

îthal ettiği maddelere gelince 

Madde 

Buğday 
Pirinç 
Kahve 

Ton 

242 661 
13 302 
1 026 

Ton 

100 
30 

249 
629 

20 882 
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Ofisin 1956 takvim yılındaki iç satışlarına gelince •: 

Madde Ton Madde Ton 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Arpa 
Yulaf 

Aynı devre içindeki ihracatı ise : 
Madde 

911 077 
36 736 
-7 789 
46 579 
31 414 

Ton 

Fasulye 
Nohut 
Mercimek 
ün 
Pirinç 
Kahve 

251 
185 
249 

20 009 
8 496 
1 643 

Madde Ton 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 

176 735 
166 219 
22 410 

Yonca 
Pirinç 

240 
25 

Yukarda arz edilen rakamlar hasat yılına göre değil fakat takvim senesine göre alınmıştır. Yani 
1 . I . 1956 tarihinden 31 . XII . 1956 tarihine kadar geçmiş faaliyetin ifadesini teşkil etmektedirler. 

Toprak Mahsulleri Ofüİnin 1956 yth içindeki envestismanlan 

Yatırımların müfredatı 
1956 yılı zarfındaki yatırımlar 

tç finansman Dış finansman Yekûn 
T. E. T.L. T.L. 

I 
II 

III 

IV 
V 

• 
• t- - ı. 

- Arsa ve arazi alımları için 
- Arazi üstü tesisler için 
- Hububat muhafaza binaları ve 
1. Betonarme silolar : 

a) Haydarpaşa silosu 
b) İzmir » 
e) Trabzon » 
d) İskenderun » 
e) Ankara » 
f) Konya - » 
g) Mersin » 
-h) Tekirdağ » 

2. Çelik silolar (Havza) 
3. Çelik kuMer (69 muhtelif iş 

- İşletme ve alım (binaları 
- Mekanik cihaz ve tesisat 

tesisleri 

yeri) 

Yekûn 

417 440 
400 465 

738 024 
1 800 000 

540 043 
11 017 

3 821 568 
3 638 982 

751 853 
253 075 
707 422 

16 581 791 
1 990 000 

400 000 

32 051 680 

— 
— 

1 136 567 
1 052 546 

— 
97 011 
88 540 

161 693 
391 823 

— 
— 

7 737 510 
— 

1 051 616 

11 717 306 

417 440 
400 465 

1 874 591 
2 852 546 

540 043 
108 028 

3 910 108 
3 800 675 
1 143 676 

253 075 
707 422 

24 319 301 
1 990 000 
i 451 616 

43 768 986 

Ofisin borçlan : 
31 . XII . 1956 tarihinde Ofisin iç borçları 468 milyondur. 

1961 yılma kadar uzanan vâdeler içindeki dış borçları ise 61 289 787,86 liradan ibaret bulun
maktadır. 
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Toprak Mahsulleri Ofisinin 1957 yilımda programlaştırdığı yatırımlar (24 ncü sayfadaki) tabloda 

gösterilmiştir. 

Yatırımlar müfredatı 

I - Arsa ve arazi alımları için : 
II - Arazi üstündeki tesisler için (İrtibat yolları ve 

iltisak hatları inşaatı için) 
III - Binalar: 

A) Muhafaza binaları: 
a) Betonarme silolar 
b) Çelik silolar 

B) işletme binaları: 
a) Çalışma binaları 
b) Alım ve hizmet binaları 
c) Lojmanlar 

IV - Makina ve tesisatlar: 
V - Maliyete ithal edilen kontrolve mühendislik 

işleri: 
VI - Tamir ve bakım işleri: 

VII - Muhtelif işler: 

Yekûn 

,U 
finansman 

2 800 000 

2 500 000 

13 500 000 
37 001 204 

2 400 000 
1 250 000 
2 000 000 

13 638 665 

30 000 
1 750 000 
1 180 000 

78 049 869 

Dış 
finansman 

4 530 000 

2 070 000 
11 697 205 

— 
— 
— 

13 529 557 

60 000 
— 

1 100 000 

32 986 762 

Yekûn 

2 800 000 

7 030 000 

15 570 000 
48 698 409 

2 400 000 
1 250 000 
2 000 000 

27 168 222 

90 000 
1 750 000 
2 280 000 

111 036 631 

6. Petrol Ofisi: 

Millî Korunma Kanununun verdiği salâlhiy ete dayanılarak 1941 yılında bir Koordinasyon Ka-
rariyle vücut bulmuş olan bu müessese, on beş yıllık tecrübe devresinde gittikçe artan faaliyetiyle 
akar yakıt piyasamızın esaslı bir Unsuru haline gelmiştir. 

Filhakika 1945 yılında Türkiye'nin akar yakıt ithalâtının ancak % 3 nü getirebilmiş olmasına 
mukabil bu nispet 1950 yılında % 42,67 ve 1955 senesinde ise 48,54 nispetine yükselmiştir. 

Memleket kalkınmasının gerektirdiği hamleleri ve bu hamlelerin ortaya koyduğu akar yakıt 
ihtiyacını karşılamak hususunda Ofisin oynadığı şayanı dikkat rolü ayrıca ibelirtmek yerinde 
olur. 

Akar yakıt ithal, iddi'har, tevzi ve satış işlerini tanzim bu işlerin icabettirdiği tesisleri vücuda 
getirmek, memleket piyasasında nâzım rol oynamak ve bilhassa millî müdafaa ve halk ihtiyaçları
nı karşılamak gibi hayati vazifeleri üzerine almış olan Ofisi, içinde bulunduğu muvakkatlik şart
larından çıkarmak, daimî ve lüzumlu bir müessese statüsü içinde yeniden teşkilâtlanıp çalışmasını 
imkân dâhiline sokmak zamanı gelmiş 'bulunmaktadır. 

Petrol Ofisinin muhtelif yıllar içinde gerek ithalât ve gerek iç istihlâk sahasında oynadığı rolü 
daha iyi belirtmek ve meşgul olduğu mevzulara Türkiye çapında bir göz atmak için aşağıdaki ra
kamları tetkika arz ediyoruz : 



— 375 

Yıllar 
Ofis 

Mıalâıtı 

İthalât 

(Ton olarak) 

Diğer 
şirketler 

Umumi 
yekûn 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

500 
53 700 
95 400 

190 400 
159 500 
192 700 
271 900 
396 500 
365 600 
422 700 
587 800 

160 200 
167 400 
175 500 
247 900 
298 800 
258 900 
379 700 
518 100 
580 300 
669 600 
623 000 

160 700 
221 100 
270 900 
438 300 
458 300 
451 600 
651 600 
914 600 
945 900 
092 300 
210 800 

Petrol Ofisin 1956 yılı içimdeki ithalâtı ise madde 
(30 . XI . 1956 tarihine kadar) 

olarak şu suretle tahakkuk etmiştir. 

Miktarı Bedeli 
Cinsi Ton Dolar tsterlin 

Benzin 
Gaz yağı 
Motorin 
Disel oil 
Mazot 
Madenî yağ 

64 376 
59 524 
128 360 
14 091 
19 938 
12 523 

1 603 834 
1 637 351 
3 243 304 
370 795 
350 903 

2 230 468 

259 736 
136 164 
213 059 

Yukardaki tablodan anlaşıldığına göre Petrol Ofisi 
mal ithal etmiş bulunmaktadır. -

9 436 655 dolarlık ve 606 959 isterlinlik 

Askerî birlikler ihtiyacı için de ayrıca Amerikan yardımından 142 419 ton muhtelif cins itha
lât yapmıştır. 

1956 yılında meydana gelen Süveyş hâdisesinin birçok bakımlardan dünya ekonomisine yaptığı 
tesirleri malûmdur. Ancak bunların arasında petrol ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olan tesiri 
hiç şüphesiz hepsinden mühimdir. 

Memleketimizin halen içinde bulunduğu durum, vekâlet tarafından teşekküre şayan bir dikkat 
ile takibedilmekte ve dünya imkânlarının arz ettiği vüsatten memleket ihtiyaçlarını, âzami derece
de tahakkuk ettirmek için gayret sarf edilmektedir. 

İstihsale yaptığı direkt tesir dolayısiyle bu hayati maddenin ve bilhassa motorinin, ihtiyacı kar-
şılıyaeak ve istihsali aksatmıyaeak şekilde temini yolunda Hüîuimetin süratli ve müessir faaliyeti
ni şükranla kaydederiz. ** 

7. Et ve Balık Kurumu : 

1953 yılının başında kurulmuş bulunan Et ve Balık Kurumu, hayvancılık ve balıkçılık mevzu
larında faaliyete geçerek bu sahaların muhtacolduğu sanayii kurmak ve ticaretini iç ve dış piya
salarda geliştirmek vazifesini de almış bulunmaktadır. Diğer taraftan çabuk bozulan gıda madde-

• 



lerinin muhafazaları ve şevklerinde ieabeden teknik hizmetlerin yapılması da bu kuruma verilmiş 
vazifeler arasındadır. 

Memleketimizde yepyeni bir mevzu olarak ele alman bu vazifelerin başarılması için 1953 yılı 
ile 1954 yılının ilk yarısı yabancı mütehassıslarının da katıldığı bir etüd ve proje hazırlığı devresi 
olmuştur. 

1954 yılının ikinci yarısı ile 1955 ve 1956 seneleri inşaat, montaj ve işletme faaliyetlerine sahne 
.olmuş ve hummalı çalışmaların sonunda 48 işletme hizmete girmiştir. 

Bugüne kadar yapılan canlı hayvan ve balık ve diğer maddelerin mubayaa kıymeti 
70 000 000 lirayı bulmuştur. Henüz ikmal edilmiş tesislerin önümüzdeki devrede yıllık muba
yaalarının ise 200 000 000 lirayı aşacağı tahmin edilmektedir. 

Son yıllarda birçok istihlâk merkezleri bu kurumun sürekli ve muntazam faaliyeti ile beslen
meye başlamıştır. İstanbul, Ankara, İzmir şehirleriyle, büyük fabrikalar, hastaneler, muhtelif 
müesseseler, kömür maden işletmesi, Karabük Demir Sanayii, Millî Müdafaa ve Deniz Kuvvet
leri ihtiyacının karşılanması bu gibi tatbikattan dır. 

Kurum, vazifesini görürken müstahsil ile müstehlikin menfaatlerini telif etmeye gayret sarf 
etmekte ve bilhassa balıkçılığı teşkilâtlandırmaya vasıtalarla teçhte etmeye uğraşırken, diğer ta
raftan da hayvan besisinin inkişafı için yem sanayiinin kurulması, besicilere kredi temini avans 
verilmesi, hayvan sevkiyatma kolaylıklar gösterilmesi gibi işlerde semereli gayretler sarf etmekte 
ve kaçakçılıkla mücadele mevzuunda Hükümete iktisadi yollardan sağladığı hizmetlerle faydalı 
olmaktadır. 

Gerek balıkçılık ve gerek et mevzuunda hizmetler organize edildikçe memleket istihlâkinin 
daha iyi karşılanmasının ve dış pazarlara daha çok ve kaliteli mal ihracının mümkün olabilmesi 
için munzam çalışmalara ihtiyaç görüldüğü meydana çıkmaktadır. 

Kurumun istihsal ile yakından alâkalı yeni çalışmalar yapması zaruri bir hal almış bulun
maktadır. 

Bu umumi izahattan sonra kurumun hizmet ve imkânlarına daha müşahhas bir göz atmak fay
dalı olacaktır. 

1953 yılından bu yana müessesenin tahakkuk ettirdiği yatırımlar 

Kombina ve 
Yıl fabrikalar Soğuk depo Yekûn 

1953 
1954 
1955 
1956 

Yekûn 

15 986 221 
13 316 242 
12 888 129 
12 980 385 

55 170 976 

27 
02 
04 
64 

97 

9 937 406 
5 453 740 
8 060 937 
3 451 000 

26 903 085 

49 
61 
89 
76 

75 

25 »23 627 
18 769 982 
20 949 066 
16 431 386 

82 074 063 

70 
63 
93 
40 

72 
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Yukardaki rakamlardan 23 000 000,— liralık kısım Amerikan yardımından elde edilmiş 

ve 9 000 000,— liralık kısmı ise 5 sene vadeli kredidir. 

1957 yılında düşünülen yatırımlar ise : * . 

Kombinalar ve soğuk depolar ^ 19 903 000 
Tâli mahsulleri kıymetlendirme tesisleri 2 000 000 
Frigrafik nakliye gemileri 2 200 000 
Meyva, sebze işleme ve ambalajlama tesisleri 9 200 000 
Konserve fabrikaları 1 715 000 
Kemik unu ve tutkal imalâthanesi 1 740 000 
Deniz motorlları ve termos kamyonları 3 900 000 
tştrakler ve diğer tesisler • 3 100 000 

Yekûn 43 758 000 

lira olup, bu yıl sonunda envestisman yekûnu 125 832 063,72 liraya baliğ olacaktır. 

Kurulması programlanmış olan tesisler : 

1. Samsun, Kayseri, Elâzığ kombinaları, 

2. Amasya, Alanya, Bolu, Denizli, Çankırı, Bolvadin, Elâzığ, Erzincan, Fethiye, İnebolu, Kars, Niğ
de, Söke, Maraş, Mardin, Uşak, Tokad, Van, Adapazarı, Afyon, Aydın, Akhisar, Diyarbakır, Kırkağaç, 
Malatya, Manisa, Nazilli, Kastamonu, Muş, Adana, Eskişehir, Gazianteb, îzmit soğuk hava depolan 

3. Tâli mahsulleri kıymetlendirme tesisleri, 

4. Meyva ve sebze işleme ve ambalaj tesisleri, 

5. Konserve fabrikaları, 

6. Kemik unu ve tutkal imalâthanesi. 

Kurumun 1956 yılında tesisleri t̂amamen ikmal edilmemiş olmasına rağmen aşağıdaki ihracatı 
bizzat yapmış veya yapılmasına hizmet etmiştir. 

1 090 ton donmuş ve taze balık 
500 düzüne pikle koyun derisi 

50 000 aded orijinal koyun barsağı 
canlı koyun 
canlı hayvan 
yaş. üzüm (Almanya, İngiltere, Avusturya) ya 
hususi teşebbüsün Kurum vasıtalariyle yap-
tıklan ihracat 

236 136 
5 696 
36 500 
300 000 
74 700 

279 980 
496 543 

dolarlık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 429 555 yekûn 
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1957 yılında ise ihracı düşünülen maddeler lira olarak şöyledir : 

522 000 
425 900 
083 400 
44 880 

160 000 
1.4 300 
34 100 

836 500 
000 000 

liralık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

canlı hayvan 
sebze ve meyva 
balık 
balık mamulleri 
küçükbaş hayvan 
boynuz 
tırnak 
barsak 
kurum, depo ve vasıtalariyle hususi teşebbüs 
olmak üzere 

30 52H 200 Yekûn 

Kurumun yabancî memleketlerle olan temasları ve bunlardan elde edilen ilmî ve iktisadi neticeler: 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile Kurum arasında sıkı bir temas sağlanmıştır. Bu 
yolla getirilen yabancı mütehassıslarla, yabancı memleketlerde tatbik olunan metotlar, istihsalin ar
tırılması ve kıymetlendirilmesi işleri müştereken tetkik edilmekte ve memleketimizin hususiyetlerine 
göre bulunan neticeler Kurum tarafından tatbikata konulmaktadır. * 

Diğer taraftan Kurum, meşgul bulunduğu mevzuları alâkalandıran yabancı memleketlerdeki ilmî 
çalışmaları ve neşriyatı muntazaman takibetmektedir. Milletlerarası toplantılara katılmakta ve yine 
beynelmilel meslekî teşekküllere aza olmaktadır. 

Buralardan elde edilen bilgilere istanbul'daki Balıkçılık Araştırma Merkezi ve Ankara'daki mer
kez lâboratuvarlarının ilmî çalışmalariyle beraber peyderpey tatbikata intikal ettirilmektedir. 

Kurumun personeli: 

Halen memleketin muhtelif yerlerinde işletmeye açılmış 48 tesis ile ikmal edilmekte olan 14 tesis, 
ayrıca iştirak ettiği 12 teşekküldeki işleri yürütmek üzere 1952, 1954 ve 1955 yıllarında kendisine 
verilmiş 1 467 kişilik bir kadro mevcuttur. 

Halen bu kadronun ancak 895 adedi işgal edilmiş, 572 adedi kullanılmamıştır. 

% 38 derecesine varan tasarruf iyi eleman istihdamı, makineleştirme yollariyle sağlanmış oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Kurum, kendisine verilen vazifeleri başarmak hususunda cidden takdire şayan bir çalışma için
dedir. 

8. Tahsisat : 

İktisat ve Ticaret Vekâletinin 1957 yılı mecmu tahsisatı 8 777 484 olarak teklif edilmiştir. 

Geçen seneye nazaran bu tahsisat 225 563 lira bir fazlalık göstermektedir. 

Heyetimizce bütçede yapılan tetkikler ve geçen yıllık tahsisatının tasarruf bakiyeleri göz önünde 
tutularak hizmetin icaplarına göre cüzi sayılarak tahsisat ilâvesi derpiş edilmiş ve encümene arz 
ve teklif edilmiştir. 
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Fasıl ve'madde olarak vâki değişikliklerle tekliflerin miktar ve mucip sebepleri şuı suretle hülâsa 

edilebilir : 

F. M. 

201 11 a) Raporun .dairelere ait kısmında arz edildiği üzere iç ticaret işleri çok fazla geniş
lemiş şirketler servisi yabancı sermaye servisi gayet mahmul bir vaziyet almıştır. Hizme
tin görülebilmesi için L cetvelinde tutulan (50) liralık üç raportörlükle bir aded (40) 
lira maaşlı kadroların sçrbest bırakılmasına katî ihtiyacolduğu anlaşılmıştır. Bu suret
le serbest kalan kadroların tahsisat tutarı 21 860 liradır. 
b) Vekâlet genişlediği halde zatişleri müdürlüğü muavinliği L cetvelinde tutulmuş
tur. Millî Korunma Dairesinin d,e personel işleri ilâveten aynı yerde toplanmış oldu
ğundan diğer vekâletler gibi bu kadronun serbest bırakılma lüzumu kendisini göster
miştir. (50) lira maaşlı Zatişleri Müdür Muavini kadrosunun serbest bırakılması sure
tiyle ilâvesi g ,*eken tahsisat tutarı 5 950 liradır. 
c) Geçen yıl maliye tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen raportörlerin teklifi 
üzerine çıkarılmış bulunan 1 aded sanayi başmüfettişi 90 liralık, 1 aded 80 liralık sa
nayi müfettişi ve yine 1 aded 70 liralık sanayi müfettişinin, Sanayi ve Enerji Vekâleti 
kuruluncaya kadar hizmetin aksamaması için serbest bırakılması ve "bunun için 
27 918 lira tahsisatın ilâvesi iktiza etmektedir. 
Neticeten bu maddeye yapılan 55 728 lira zamla madde 2 568 728 lira olarak teklif 
edilmektedir. 

202 11 Merkez hizmetlileri kadrosuna 5 aded 625 liralık teknisiyen kadrosu ve yine Mer
kez daireleri için 5 aded 250 liralık ve 8 aded 225 liralık daktilo kadrosu ihdas edil
miş, buna mukabil 13 aded 150 liralık daktilo kadrosu ilga edilmiştir. Teklif Ma
liye Vekâletince kabul edilmiştir. Raportörlerce de muvafık mütalâa olunmuştur. 
Bu değişiklik tahsisata 69 492 lira olarak aksetmektedir. Teklifin aynen kabulü. 

12 a) Vilâyetler teşkilâtına 5 aded maden teknisiyeni 625 liralık ilâve edilmiş ve Maliye 
Vekâleti tarafından kabul edilmiştir. 
b) Zonguldak vilâyetinde kurulacak olan Mmtaka Ticaret Müdürlüğü için 150 lira
lık bir daktilo ile 100 lira ücretli 2 aded odacı kadrosu teklif ve Maliye Vekâletince 
kabul edilmiştir. 
c) Dış teşkilâtta hizmet gören sekreterler 300 liradan 475 liraya kadar ücret almak
ta fakat bu tahsisatın döviz tutarlariylo ehliyetli eleman bulmak imkânı olmamakta
dır. Hattâ New - York gibi yerlerde birkaç saatliğine bile çalıştıracak eleman tedariki 
imkânsızlaşmaktadır. Hizmetin lüzumu kabul edilerek ve Hariciye Vekâletinde İk
tisadi îş Birliği Teşkilâtında istihdam edilenlere verilen ücretler göz önünde bu
lundurularak 19 aded sekreterin 9 nun 475, ikisinin 550 ve 8 adedinin de 625 liralık 
kadrolara tahvili zaruri görülmüştür. 
Bu ilâve ile tahsisatın 33 900 lira fazlasiyle 353 021 lira olarak kabulü. 

206 $0 Yozgad'daki Maden îrtibat Memuruna 4178 sayılı Kanuna göre verilecek yakacak 
zammı olan (90) liranın zammı ile bu maddenin 630 lira olarak kabulü. 

301 30 Maden Teşkilâtı için 6 000 lira ilâve edilmiştir. Uygundur. 

305 Vilâyetler kira bedeli tahsisatından 1956 da kullanılan miktar 130 000 liradır. 
Zonguldak Ticaret Müdürlüğünün ihdası suretiyle 10 000 lira da ilâve edilirse ye
kûn 140 00(T lirayı bulmaktadır. Bu itibarla tâlısisatın 20 000 lira fazlasiyle 140 000 
lira olarak kabulü. 



~- 380 
F. M. 

Kongre ve konferanslar dışında merkezden gönderilenlere verilen harcırah az bulun
muş, 1954 seviyesine çıkarılması uygun mütalâa edilerek 10 000 lira zam ile bu mad
denin 25 000̂  lira olarak kabulü. 

» 
Makam ̂ otomobili işletme masrafları yetişmemektedir. 1 000 lira ilâvesiyle 3 000 lira 
olarak kabulü. 
Üç yıldan beri kullanılan servis otomobilinin lâstik ihtiyacı ve revizyon ve ufak ta
mir masrafları karşılığı olarak 500 lira ilâvesiyle 1 000 lira olarak kabulü. 
Dış şubelerde yeniden ihdas edilmiş olan Hamburg, Prag, Beyrut, Belgrad ve ataşeli
ğe tahvil edilen Viyana için lüzumlu ilâveler yapılmıştır. 

Mekşuf madenler için yapılacak ilân ve sair masrafları karşılığı konmuştur. Yerin
dedir. 

5 000 ilâve 
5 000 çıkarılmış 

* Fasıl aynı kalmış 
Maddeler ihtiyaca göre ayarlanmıştır. 

453 10 Geçen yıl tahsisatından 6 200 lira eksiktir. 
Bütçenin bağlanmasından sonra La Haye Beratlar Enstitüsüne ait ödenmesi zarureti 
belirmiş, bunun için 14 000 liralık bir ilâve bu maddenin 56 512 lira olarak kabulü. 

457 Faslın kapanmaması için (1) lira tahsisat konulması. 

Bütçe Encümeninin yüksek takdirlerine arz olunur. 

Antalya Mebusu Kayseri Mebusu Sinob Mebusu 
Kenan Akmantar ibrahim Kirazoğlu S. Somuncuoğlu 

t 

«* 

307 40 

309 11 

22 

310 

419 

451 10 
20 
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F. M, Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 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* 

ikinci lastm - Personel 
masrafları 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilfıy etler ve ecnebi memleket 

lerdeki memurlar maaşı 
21 Merkıft memuıian acık maaşj 
22 Vilâyetler memurları acık ma

aşı 

2 513 000 

2 450 000 
X 

1 

2 513 000 

2 450 000 
1 

1 

2.568 000 

2 450 000 
• ' f • 

1 

Fasıl yekûnu 4 963 002 4 963 002 «S 038 002 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 418 650 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket. 

lerdeki hizmetliler ücreti 271 950 

Fasıl yekûnu 690 600 

488 142 

329 121 

817 263 

488 142 

363 021 

851 163 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti ' 66 455 66 455 66 455 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 685 190 685 190 685 190 

Fasıl yekûnu 751 645 751 645 751 645 



382 — İktisat ve Ticaret Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merke? memurları çocuk zam-
mı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket 
lerdeki memullar çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar doğum yar
dımı, 
Merkez memurları ölüm varda
mı 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar ölüm yar
dımı 
Yakacık zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi Ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

48 500 

40 000 

5 000 

4 000 

4 000 

3 000 
540 

105 040 

1 

46 000 

42 500 

5 000 

4 000 

4 000 

3^000 
540 

105 040 

1 

46 000 

42 5C0 

5 000 

4 000 

4 000 

3 000 
630 

105 130 

1 

210 

5434 sayılı Kanunun 14 neti 
inaddes4nin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

180 000 
2 100 

195 000 
2 ICO 

195 000 
2 100 

İkinci kısım yekûnu 6 692 388 6 834 051 6 923 041 



İktisat ve Ticaret Vekaleti — 383 — 
1956 1957 yıh için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

301 

302 

X 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

30-000 
3 500 
4 000 
5 000 
3 000 
5 000 

50 500 

8 000 
6 500 
7 000 

10 000 
10 000 
12 000 

30 000 
3 500 

10 000 
5 000 
3 000 
5 000 

.56 500 

10 000 
6 500 
7 000 

10 000 
10 000 
12 000 

f » l e i « l « 

30 000 
3 500 

10 000 
5 000 
3 000 
5 000 

56 500 

10 000 
6 500 
7 000 

10 000 
10 000 
12 000 

Fasıl yekûnu 53 500 * 55 500 55 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 20000 50000 50 000 
304 Posta, teİ2Taf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri ' - m 000 66 000 66 000 
12 Vilâvetler posta ve telgraf üc

retleri " 35 000 35 000 35 000 
21 Merkez telefon masraftan 55 000 55 000 55 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 35 000 35 000 35 000 

Fasıl yekûnu 191 000 191 000 191 000 

305 Vilâyetler kira bedeli 168 000 120 000 140 000 
306 Giyecekler 10 000 10 000 10 000 



384'— İktisat ve Ticaret Vekaleti 
1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümete*' Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 22 000 22 000 22 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 180 000 100 000 100 000 
30 Müfettişler harcırahı 160 320 160 320 160 320 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 15 000 15 000 15 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 25 000 25 000 25 000 

Taşıt masraftan 
11 Vekâlet otomobili işletme mas-

Fasıl yekûnu 402 320 322 320 322 320 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraftan ve 
harcırahlan 

Ü Merkez 12 000 12-000 12 000 
12 Vilâyetler ve ecnebi memle

ketler 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 22 000 22 000 22 000 

12 

21 

22 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
90 

rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
raflar:. 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları: onarma mas-v 
rafları 

Fasıl yekûnu 

Ticaret ataşelikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
Kira bedeli 
Zivtffet masrafları 

2 000 

1 000 

1 (MM) 

500 

4 500 

8 500 
5 000 
5 000' 

35 000 
4 000 
fi'ono 

28 000 
1.00 000 
20 000 

2 000 

1 000 

1 000 

500 

4 500 

10 000 
6 000 
(> 000 

40 000 
5 000 
7 000 

30 000 
100 000 
20 000 

3 000 

• ı ooo 

1 5<M> 

500 

6 000 

10 000 
6 000 
6 000 

40 000 
5 000 
7 (KM) 

30 000 
100 000 
20 000 



İktisat ve Ticaret Vekâleti — 385 — 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

453 

91 Daimî vazife harcırahı 
92 Muvakkat vazife harcırahı 
99 Basılı kâğıt ve defterler 

85 000 
20 000 
3 000 

90 000 
20 000 
4 000 

90 000 
20 000 
4 000 

Fasıl yekûnu 319 500 338 000 338 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 239 320 1 169 820 1 191 320 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masraf lan 15 000 15 000 15 000 
408 6224 sayılı Kanunun 8 nci mad- -

desine göre yapılacak ödeme-

418 

419 
422 

451 
10 
20 

10 

20 

1er 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan masrafları 
Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
masrafları 
Pamuk işleri! standardizasyonu 
umumi masrafları 
Yayın, masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

21 600 

16 000 

20 000 

220 000 

24 000 x 

25 000 

49 000 

48 712 

40 000 

88 712 

21 600 

16 000 

40 000 

220 000 

29 000 
20 000 

49 000 

42 512 

40 000 

82 512 

21 600 

16 000 

40 000 

220 000 

29 000 
20 000 

49 030 

56 512 

40 000 

96 512 

îç konigreler masrafları 1 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 v 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

300 000 

1 

300 001 

731 813 

300 000 

1 

300 001 

744 113 

300 000 

1 

300 001 

758 113 

458 Sergi1 masrafları 
10 İştirak edilecek dış sergiler 
20 Ecnebi memleketlerde açıla

cak numune meşherleri 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 10 000 10 000 10 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yılları borçları 
20 1928 - 1951 » » 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

5 000 
500 

5 500 

15 500 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısmı yekûnu 

KISIMLARsYEKÛNÜ 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısmı yekûnu 6 692 388 6 834 051 6 923 041 
Üçüncü kısım yekûnu 1 239 320 1 169 820 1 191 320 
Dördüncü kısım yekûnu 731 813 744 113 758 113 
Beşinci kısmı yekûnu 15 500 15 500 15 500 

UMUMÎ YEKÛN 8 691021 8 775 484 8 899 974 



iktisat ve Ticaret Vekaleti 3$7 -*. 

1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev 'i Lira Lira Lira 

Yattnmlar 

i - Onarmalar 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alat ve malzeme
lerin onarımı 5 250 1 250 1 250 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için satmalınacak makina 
ve alet ve malzemeler 10 000 10 000 10 000 
Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması 600 000 600 000 1 000 000 

Yatırımlar yekûnu 615 250 611 250 1 011 250 





33 - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti 



Rapor 
İS . I . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikimize havale buyrulan 1957 yılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesi ile Hudut 
ve Sahiller Umum Müdürlüğü bütçesinin fasıl ve maddelerine ait görüşümüz aşağıdadır : 

(101, 2P0, 202, 204, 206, 207, 209, 210 fasıllar aynen kabul edilmiştir.) 

Fasıl : 217 — Ek görev tazminatında mevmcut 5 aded 200 lük Başhekim kadrosunun 4 nün bir
leştirilerek biri Heybeli diğer Atatürk sanatoryumu başhekimliklerine tahsis edilmek şartiyle 2 aded 
400 lük kadronun kabulü uygun mütalâa edilmiştir. 

(801, 302, 303, 304, 305, 306 fasıllar aynen kabul edilmiştir.) 

Fas?i : 307 — ye bir madde açılarak, cüzam ve akıl hastalıklarının ve bunlara refakat eden
lerin yollukları için bu maddeye 200 000 lira konulması uygun olacaktır. 

(308, 309, 403, 405, 408 fasıllar aynen kabul edilmiştir.) 

- Fasıl : 415 — Sağlık müzeleri umumi masrafları : Memleketin münasip yerlerinde yeni müze
lerin açılabilmesi için tahsisat ilâvesi uygun görülmüştür. , 

Fasıl : 416 - Madde : 20 — Yatılı ebe yurdu bütçesinin hazırlanmasından sonra bu yurdun 
tahsilinin 3 seneye çıkarılmış bulunması sebebiyle birinci sınıfa alınacak 50 talebe için maddede 
tenkis edilmiş olan 48 500 liranın ilâvesi zaruridir. 

(422, 423, 424 fasılları aynen kabul edilmiştir.) 

-Fasıl : 425 — Bu fasla 2 maaş nispetinde amele ikramiyesi verilmek üzere 250 000 lira ilâvesi 
mecburi ve kanunidir. 

Fasıl : 426 — Veremle Savaş umumi masraflarına yeni açılan verem dispanserlerine de yardım 
yaptfabilinmesi için tahsisat ilâvesi uygun görülmüştür. 

(427, 428, ve 42*9 ncu fasıllar aynen kabul edilmiştir.) 

Fasıl : 432 — Çok çocuklu analara verilmiş olan sembolik yardımın toptan tesviyesi için tahsi
satın artırılması uygun görülmüştür. * 

Fasıl : 450 — Bursların 125 liradan 150 liraya çıkarılması uygun görülmüştür. 

(451 ve 452 nci fasıllar aynen kabul edilmiştir.) 

Fasıl : 453 - Madde : 10 — Kurum ve derneklere katılma payı, Dünya Sağlık Teşkilâtından 
bize yapılmaya başlanan ve mecmuu 3 milyon dolara baliğ olacak olan yardıma karşılık Dünya 
Sağlık Teşkilâtı (Âcil Sıtma Fonu) na 100 000 lira katılma payının konması uygun görülmüştür. 

(457, 476, 501, 502, 601,-602, 603, 604, 605, 701 ve 752 nci fasıllar aynen kabul edilmiştir.) 

Fasıl : 761 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı (Maliye Vekâletine) 
hiçbir tahsisatın konulmadığı görülmüştür. 

Halbuki : 

Vilâyet hastanelerinden 48 inde, 



— 391 — 
Doğumevlerinin 13 ünde, 

Verem hastanelerinin 14 ünde, 

Hali faaliyette olan sağlık merkezlerinin G6 smda, halen vasıtanın mevcudolmadığı yüksek tak
dirlerinize arz olunur. 

İnşaat kısmına gelince : Nafıa Vekâletine, sıhhi 'müesseselerin yapılması için konulan ve 1956 
ya nazaran 2 milyon lira noksaniyle Hükümetçe kabul edilen-10,5 milyon liranın asgari 14,5 mil
yon lira olarak kalbulünde zaruret vardır. Şöyle ki : 

10,5 milyon liranın 5,5 milyon lirası inşaatın devam etmekte olan hastane, pavyon ve sağlık 
merkezlerine tahsis edilmiştir. Mütebaki 5 milyon lira ile de 5 ilimizdeki Devlet hastaneleri ye mü
tebaki kısımlarda bir miktar sağlık merkezi inşa ettirilecektir. 

Tavsiyemiz, 5 milyonun 2 milyon lirasının (Eskişehir, Silifke, Adana, Kırklareli ve Samsun) da 
yapılacak Devlet hastanelerine,, mütebaki 3 milyonu sağlık merkezlerine ayrılmasıdır. 

Bu maddeye geçen seneden tenkis edilen 2 milyon lira ile, verem bütçesinden tenkis edilen 2 mil
yon lira yani ceman 4 milyon lira ilâvesi kabul buyurulduğu takdirde 7 milyon liralık sağlık mer
kezi yapılması imkân dâhiline girecektir. Halen ekli (1) listede görüleceği gibi asgari 94 kazamız
da acele birer sağlık merkezi yapılmasına zaruret vardır. 

1957 Bütçe Kanununda yer alan fasıl ve maddelerinin aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Vekâletin umumi çalışmalarına gelince : 

Yurdumuzun sağlık işlerini ve içtimai muavenet vecibelerini üzerine almış bulunan Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletinin mevcut imkânlara ve eski kuruluş ve görüşlere sadık kalınarak hiz
metin ifasına çalışıldığı 1957 bütçe tetkikinden anlaşılmıştır. Ancak 3 961 507 859 liralık umumi 
bütçede sağlık hizmetlerine ayrılan para bütçenin % 4,7 sini teşkil ettiği görülür. Halbuki 1950 
bütçesinde % 4,1 olan bu nispet 1956 da 5,3 e kadar yükselmişti. 

Medeni milletlerin sağlık hizmetlerine ayırdıkları asgari miktar 'bütçelerinin % 20 lerim'n üs
tündedir. 

Koruyucu tababette görünür bir ilerleme tesbit edilemezken hastane inşaatında faaliyetin 
maddi imkanlar nispetinde devam ettiği ve halen 26 Devlet ve diğer sı'hhi müessese, 12 gö
ğüs hastanesi ve 45 sağlık merkezinin hali inşada olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

1957 içinde nazarı dikkatimizi çeken yatak adedi artışının çok mahdut sayıda kalmış olmasıdır. 

Her sene nüfusumuzun 750 bin arttığı da göz önüne alınırsa bu sene ilâve edilen 1298 yatağın 
azlığı meydana çıkar. Nüfus artışına takabül eden yatak sayısı 820 dir. Bu hale göre 1957 deki 
fazlalık 478 yataktan ibaret kalmaktadır. Şu hale göre : 

1956 da 27 333 yatak 

1957 de 28 154 yataktır. 

Millî Müdafaa, Belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri hastanelerindeki yatak adedleri ha
riç, memleketimizin ihtiyacına asgari ölçülere göre daha 100 000 yatağa ihtiyacı bulunduğunu arz 
etmek isteriz. 

Bununla beraber 1950 yılma nazaran yatak adedlerinde % 261,4 gibi memnuniyet verici bir 
artış kaydetmektedir. 

Bu arada Devlet hastanelerinin kısmı âzaminin meccani, mahdut miktardaki ücretleri yatak fi
yatlarının ise çok ucuz olması sebebiyle hususi hastanelerin istenilen inkişafı gösteremedikleri 
bir hakikattir. 



Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'mizde olduğu kadar sağlık hizmetleri parasız ve bu kadar 
ucuz değildir. Ve sağlık-hizmetlerinin yükü top yekûn Devletin bütçesine yükletilmemiştir. 

Bu arada sağlık personeli durumu da ciddiyetini muhafaza eden1 ve üzerinde düşünülmesi \ <• 
âcil kararlara varılması ieabeden hayati bir mevzu olarak durmaktadır. 

2 - 8 numaralı cetvellerin tetkikinden anlaşıla cağ» üzere halen asgari hadlerde bulunan sağlık 
personeli bugün % 18 acık durumdadır. 

ihtiyaca kâfi gelmekten çok uzakta bulunan ve her sene mezun olan sağlık personelinden pek 
çoğu yurt içi ve yurt dışı angajmanlarla ayrılmakta ve Devlet hizmetine iltifat etmemektedirler. 

Geçen seneki raporumuzda da tesbit etmiş, olduğumuz gibi bu tabloların ifade ettiği mâna ga
yet acıktır. 

Vekâlet, sağlık personelini terfih'edemediğinden aradıkları maddi tatmin imkânlarını Devlet 
kadrolarında bulamıyaıı personel de ilk fırsatta ayrılma yoluna tutmaktadırlar. 

Bilhassa ihtisas erbabının 9ü lira asli maaştan yukarı çıkmalarına engel olan mevcut kadro ka
nunu daha birçok hekimlerin kadro hizmeti eri nd en. ayrılmalarını âdeta teşvik etmektedir. Burada 
bir noktayı misal olarak arz etmek isteriz : 

Aynı tahsil seviyesine ve ihtisas yapınca da <> sene daha fazla emeği olan doktorların, hiç de
ğilse terfihleri ile iftihar ettiğimiz mühendislerimiz ayarında bir taltife mazhar olmaları. 

Bu, meslek müntesiplerini n mesleke bağlıhk ve hizmet aşklarını artıracak ve müsavatsızlığı 
ortadan kaldıracaktır. 

Aksi halde : Yakın, bir âtide büyük maddi fedakârlıklarla karmakta olduğumuz sıhhat âbide 
Lerini bir gün sıhhi personelden mahrum ve işlemez bir halde görmenin ıstırabını milletçe hisse 
deriz. 

Bu mukadder akıbeti önlemenin ve millet sağlığını korumanın tek yolu meslek müntesiplerini 
himayeye giderken kemiyet bakımından da. çoğaltıcı, âcil tedbirleri almak ve dağınık sağlık mües 
sese ve hizmetlerini bi an evvel tevhidederek personel tasarrufunu sağlamak olunmalıdır. Yapıla 
eak ilk tasarruflarla büyük ümitler bağlıyarak inşaatını devam ettirmekte •olduğumuz ve halen 
kapılan hizmete kapab. 43 sağlık merkezini açma çaresinin mutlaka, bulunmasını vekâletten rica. 
ederi?;. - -7 

Süratle noksanlığı hissedilen eczacılar için tedbir alınmalı, ebe ve hemşire adedlerhıi bu günkü 
nün asgari 10 misline çıkarabilecek tedbirleri almalıdır. 

Bir zamanlar millî felâket olan s'tmanın müsb'et çalışmalar neticesi azalan tesirini bu yıl içinde 
Birleşmiş Milletlerden yapılan yardımların da iştirakiyle birkaç, sene içinde kökünden kazınacağına 
inanıyoruz. 

Diğer sıhhi müesseselerimiz kadrolarının ve maddi imkânlarının vüsatleriyle mütenasip müspet 
çalışmalarına devam etmektedirler ezcümle Aııkar ı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesemiz ile 
Vekâletin frengi, trahom, verem savaşı ve B. C. O. faaliyetleri cidden memnuniyet vericidir bunun
la beraber uzun vadeli çalışmaları icabettiren verem mevzuu dışındaki trahom ve frengi gibi 
âfetlerin bir an evvel kökünden kazınması için lamlelor yapmak zaruretine inanıyoruz. Diğer sâri 
hastalıkların gittikçe azalmakta olduğunu görmekteyiz. Bilhassa çocuk hastalıkları ile daha yakın 
alâkalanabilmenin ehemmiyetine işaret ötmek isteriz. Yer yer kızamık salgınlarının vefiyatı ar 
t irdiğini görüyoruz. 

İlâç meselesi : Yerli ilâç sanayiinin, hammadde ihtiyacının karşilanamadiğmı dışardan gelen bâ
zı' mühim ilâçların priyoriteye tâbi tutulmadığını üzüntü ile kaydetmek isteriz, İlâç meselesinde 
Vekâletin daha hassas davranmasını, temenniye şayan görürü?. Bu meyanda Eczacılık Umum Mi) 
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dürlüğünün iş hacminin artması dolayısiyie Vekâletçe hazırlanan ve portesi tasarruftan karşı
lanması mümkün görülen kadrolarının kabulü. 

Halen tatbik edilmekte olan Majistral reçeto tarifesinin halk lehine olması icabeden tashihle
rinin bir an evvel yapılması, gerek müstahzarların gerekse eczanelerde reçete mukabili hazırlanan 
ilâçların kontrollerinin sıklaştırılması şayanı temennidir. 

Sağlık hizmetlerini yurdumuzdaki inkişaflarını sağlamak ve yurd sağlığım teminat altına almak 
için aşağıdaki tedbirlerin alınmasını faydalı ve zaruri telâkki ederiz. 

t. Sıhhat dâvası uzun vadeli bir plâna bağlanmalıdır. 

2. Koruyucu hekimliğe birinci plânda yer verilmelidir. 

3. Sağlık Sigortası gittikçe vüsatini artıracak bir plânla acilen tatbik sahasına konulmalıdır. 

4. İktidarı olan her vatandaştan ya topyekûn bir Sağlık Vergisi alınmalı veya bugün Devletin 
yaptığı ücretsiz muayene ve tedaviler asgari de olsa bir ücrete tâbi tutulmalıdır. 

5. Sağlık müessese veya hizmetlerini birleştirerek personelden tasarruf Bağlıyacak tedbirler alın
malıdır. 

6. Sağlık personelinin terfihlerini temin edecek kanunlar acele hazırlanmalıdır ve beklemekte 
olanlar çıkarılmalıdır. 

7. Burslu talebe adedi gelecek senelerin çoğalacak hizmetlerini de hesabederek artırılmalıdır. 

8. Muayenehane açmıyacak doktorlara tazminat verilmesi cihetine gidilmeli ve bu husustaki 
kanun teklifi süratle çıkarılmalıdır. 

9. Mahrumiyet bölgelerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ücretli veya mukaveleli 
doktor istihdamı cihetine bir an evvel gidilmelidir. 

10. Mahrumiyet bölgelerinde lojmanlı sağlık müesseseleri yapımına ara vermeden devam et
melidir. 

1.1. Yurt içinde asgari 1 000 yataklı bölge hastaneleri sistemine gidilmelidir. 

12. Dış memleketlere gidecek doktorlar için yurt içinde asgari bir hizmet süresi behemehal 
kabul edilmelidir. 

(Diğer meslekler için de konması yerindedir) 

13. Sabah saat 8 den 14 e kadar hastanelerde vazife gören hekimlere öğle yemeyi teminini hiz
metin daha iyi ifası bakımından zaruri görmekteyiz. (Hastaneler Talimatnamesinin 44 ncü madesi) 
Temennnilerimizin nazarı dikkate alınacağı ümidiyle 1957 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti bütçesiyle Sahil Sıhhat Umum Müdürlüğü bütçesinin kabulünü Yüksek Bütçe Komisyonu
muzdan saygı ile istirham ederiz. 

Tekirdağ Mebusu Gümüş ane Mebusu Niğde Mebusu 
Dr. Zeki Erataman Dr. Züki Başağa Dr. Cavit Kavurmactoğlu 
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Sağhk merkezi ihtiyacı bulunan kazalar 

Vilâyeti Kasası Vilâyeti Kazası 

Adıyaman 
Ağrı 
Amasya 

Ankara 

Antalya 

Aydın 
Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 

Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 

Elâzığ 

Erzincan 

Erzurum 

Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
Hatay 

îzmir 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

. 15 -
*' 16 -

17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 • 
23 -
24 -
25 • 
26 -
27 
28 • 
29 
30 -
31 
32 -
33 • 
34 
35 
36 
37 • 
38 • 
39 
40 
4.1. • 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

— Gerger 
- Diyadin 
- Gümüşhacıköy 
- Taşova 
— Haymana 
- Beypazarı 
- Ayaş 
— Bâlâ 
- Kaş 
— Gazipaşa 
— Finike 
— Korkuteli 
— Manavgat 
— Gündoğmuş 
— Bozdoğan 
— Susurluk 
— Manyas 
— Osmaneli 
- Kiği 
— Solhan 
— Hizan 
— Göynük 
— Keleş 
— Bayramiç 
— Kurşunlu 
— Eskipazar 
— Osmancık 
— Çameli 
— Çüngüş 
— Enez 
— İpsala 
— Meriç 
— Baskil 
— Karakocan 
— Tercan 
— iliç 
— Çayırlı ^ 
— Şenkaya 
— Tekman 
— Horasan 
— Çifteler 
— Oğuzeli 
— Torul 
— Erzin 
— Hassa 
— Torbalı 
— Kınık 

Kars 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 

Malatya 
Manisa 
Maraş 

Muğla 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 

Adana 

Siird 

Sivas 

' Tekirdağ 
Tunceli 
Tokad 

Tunceli 
Urfa 

Van 
Yozgad 

istanbul 
îçel 

. Mardin" 

48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68.-
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74-
75 • 
76 -
77-
78 -
79 
80 
81 
82 • 
83 • 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

- Çeşme 
- Sarıkamış 
— Azdavay 
- Küre 
— Babaeski 
- Gebze 
— Kadınhanı 
— Cihanbeyli 
— Karapınar 
— Yunak 
— Hekimhan 
— Selendi 
— Afşin 
— Andirin 
— Pazarcık 
— Datça 
— Hacıbektaş 
— Ulukışla 
— Akkuş 
— Fındıklı 
— Lâdik 
— Terme 
— Havza 
— Kadirli 
— Kozan 
- Feke 
— Pozantı 
— Beşiri 
— Eruh 
— Yıldızeli 
— Koyulhisar 
— Şarkışla 
— Saray 
— Ovacık 
— Zile 
— Artova 
— Pülümür 
— Viranşehir 
— Halfeti 
— Erciş 
— Çekerek 
— Yerköy 
— Çavıralan 
— Çiçekdağı 
— Yalova 
— Erdemli 
— Savur 
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1, .1.1957 tarihinde kadro itibariyle vazifeli ve münhal durumu 

Merkez teşkilâtı 

Bu ay içinde 
Yeniden Kadro Vazifeli Kadro 

Tâyin Aynlan * sayısı mevcudu münhali 

üst mev. meslek kaydı bulunan 
mütehassıs ve tabiplikler 
Teftiş heyeti kadroları 
Refik Saydam Hıf. Mües. müte
hassıs ve Müte. muavinleri 
Hudut ve Sahiller doktor kad
roları 
Taşra teşkilâtı: 
Sağlık Müdürleri 

» » muavinleri 
Hükümet tabipleri 
Sağlık Merk. tabipleri 

Sıtma Sa. Bşk. ve yardımcıları 
Sıtma Sa. tabipleri 
Trahom S. Teş. kadroları 
Frengi Sa. Teş. » 
Hast. Başta, muavinleri 
Hst. Doğumevi, Ana ve Ço. Sağ. 
Mer. îlk. Yar. Mü. Mua. Beykoz 
Yük. T. G. Provantoryumu 
Kanser Ens. kadroları 
Adana Sıt. Ens. Kad. (Asistan-

" 1ar hariç) 
Kuduz Te. müesseseleri 
Mu. ve Te. Ko. Baş. ve Sıhhi 
müze 
Deri ve Te. Diş. tabiplikleri 
Ver. Sa. Dis. Müt. ve » 
Belediye kadroları: 
Sağ. İş. Md. Müd. Mua. Bşt. 
Tb. Müfet. ve Müte. kay ol. di
ğer tabiplikler 
Bele Hst. Doğu. Müt. Mua. Baş
asistan ve kay. bulu. bilü. mü
tehassıslıklar 
Moris Şinasi Hst. kadroları 
özel idare tabip » 
Asistanlar 

20 

48 
47 

33 • 

24 

43 
24 

32 

22 

385 331 

3 
23 

54 

izahat 

— 
— 
68 
a6 
— 
11 
— 

— 

10 
— 

*. 
— 

— 
3 

— 
1 

. 22 
14 

— 
8 
2 
1 

13 
— 

. 
— 

1 
— 
3 

66 
10 
890 
482 

38 
195 
68 
34 
6 

985 
5 

4 
6 

5 
9 

106 

64 
9 * 

694 
248 

35 
146 
35 
23 
6 

955 
4 

2 
6 

4 
8 
77 

2 
1 

204 
234 

3 
49 
33 
11 

30 
1 

2 
-— 

1 
1 
29 

4 kadro 
yardımcısı 

1 

1 
46 

—* 

-~_ 
31 

158 
2 
19 
634 

157 
2 
16 
573 

9 

3 
61 

Doktorlar yekûnu 176 101 4 275 3 516 759 
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1 4 4 ? '.• •• 

Merkez teşkilâtı 

Su ay içinde 
Yeniden Kadro 

Tâyin Ayıılan sayısı 
Vazifeli 

mevcudu 
. Kadro 
münhali 

Hıfz. Okulu öğretmenleri 
Sağ. Me., Hem., Ebe, köy ebe 
okulları Md. Mua., öğ. ve yar-
dımcı üğ. kadroları 
Diştabibi 
Eczacı 
Kimyager (Belediye) 

İki kısmın yekûnu 

Sağlık memurları : 
Umumi muvazene 
Belediye 
özel idare 
Köy sağlık memurları 
Sıtma savaş memurları 
Sıtma savaş, koruyucuları 
Hastane vo Mües. Hem. ve ebe 
Hastane ve Mties. Hem. yardım. 
Belediye ve özel Ida. Ebelik. 
Köy ebeleri 
Mülki memurlar : 
Merkez teşkilâtı 
Ta§ra teşkilâtı 
Hudut ve sahiller 

Umumi yekûn 

2 
4 
3 

— 

* 185 

27 
— 
— 

386 
1 

10 
8 

43 
2 
3 

7 
46 
— 

718 

3 
1 
4 

— 

109 

52 
— 
— 
25 
2 
4 

30 
7 
6 

17 

6 
30 
2 

290 

227 
55 

158 
32 

4 756 

1 901 
232 
94 

1 572 
827 
530 

1 285 
350 
594 

1 240 

216 
1 562 

97 

15 256 

164 
48 
54 
25 

3 810 

1 439 
202 
54 

1 254 
780 
493 
970 
295 
331 

1 2 2 4 . 

171 
1 336 

89 

12 428 

63 
7 

104 
7 

946 

462 
30 
40 

318 
47 
37 

315 
55 

263 
16 

45 
226 

8 

2 808 

Doktorlar 
Kadro münhali 

Mevcudu Kadro münhali % si 

3 516 759 . 17,75 
Doktor hariç diğer personel 

Mevcudu Kadro münhali % si 

8 932 2 049 
Umumi olarak 

Mevcudu Kadro münhali 

18,65 

% si 

12 448 2 808 18,38 



u, (Cetvel : S) 
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1956 takvim, yılı persond tühavviilâti 

(1 . I . 1956 - 31 . XII . 1956) 

- - • • •• • ' . '• £>$*'' 

Meslekler 

Müi, tabipler 
Tabipler 
Asistanlar 

Doktorlar yekûnu 

Diş tabibi 
Eczacı 
Kimyagerler 
öğretmenler 
Hemşire ve ebeler 
Hemşire yardımcıları 
Köy ebeleri 
Belediye ve özel idare 
ebelikleri 
Sağlık memurları 
Sıtma S. memurları 
Köy Sağ. memurları 
Sıtma koruyucuları 
Mülki me. merkez 
Mülki me. taşra 
Hudut ve sahiller 

Yekûn 

t 

Mecburi 
hizmetli 

3 
160 

4 

167 

5 
5 

— 
— 

154 
— 

114 
1 

1 
231 
— 
7 

— 
— 
— 
—.. 

684 

Doktorlar 

Flyinler 
X M, , 

Serbest 

162 
213 
231 

606 

5 
10 
— 
7 

34 
97 
32 

11 
12 
4 

411 
41 
24 

262 
3 

1 559 

Dİş tabibi, eczacı 

, . 1 ,11 . , . , ^ 

Yekûn 

165 
373 
235 

773 

10 
15 
— 
7 

188 
97 

146 

12 
243 

4 
418 
41 
24 

262 
3 

2 243 

Kimyager, öğretmen 
Hemşire • ebe grupu 
Sağlık memurları 
Mülki memurlar 

grupu 
» 

•̂  

İstifa 

61 
195 
51 

307 

5 
24 
1 
6 

109 
45 
58 

12 
87 
6 

— 
87 
26 

121 
2 

855 

AymTıMİJi.* 
**v • 

Asker 

1 
60 
— 

61 

1 
— 
— 
— 
—> 
— 
— 

—_ 
97 
— 

283 
— 
2 
3 

— 

447 

275 ar 

> 
ölüm 

8 
6 
1 

15 

— 
— • 

— 
3 

— 
1 

2 
10 
5 
4 
1 

— 
6 
2 

49 

tlş 

5 eksiliş 
180 artış 
144 5i 
96 * • 

Sair 

4 
18 

115 

— 
• — 

— 
20 
1 
2 

10 
11 
6 
4 
2 
6 

25 
1 

202 

• 

Yekûn 

74 
279 
145 

498 

6 
24 
1 
6 

132 
46 
61 

24 
205 
17 

300 
40 
33 

155 
5 

1 553 

Fark 

+ 91 
+ 94 
+ 90 

+ 275 

+~ 4 
— 9 
+ 1 
+ 1 
+ 56 
+ 51 
+ 85 

— 12 
+ 34 
+ 13 
+ 118 
+ 1 
— 9 
+ 107 
— 2 

+ 690 

Umumi olarak 690 artış 
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Doktor münLalleri 

Aded 

LlünhaJ. Hükümet tabiplikleri 

Sağlık merkezi tabipleri 

Sıtma savaş tabiplikleri 
Frengi » » 
Trahom » » 
Belediye » » 

28 
61 

132 
29 

250 

168 

62 
8 

20 
76 

='• Bu kısmın yekûnu 

Dahiliye mütehassıslıkları 
Hariciye 
Nisaiye 
Bakteriyoloji 
K. B. B. 
Çocuk hastalığı 
Fitizyoloji 
Cildiye 
Göz 
Üroloji 
RJntgen 
Asabiye 

7>,-T\eıhklar 
Belediye kimyage: 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dikleri 

Doktorlar yekûnu 

584 

11 
3 

10 
4 
2 
6 

20 
6 
1 
1 
6 
1 

655 

47 
7 

Hiç doktoru bulunmıyan yerler 
Vazifeli başka doktoru bulunan yerler 
Tam teşkilâtlı nahiyeler 
Tam teşkilâtlı olmıyan nahiyeler 

Her sağlık merkezinde iki tabip bulunmasına gö
re hesap edilmiştir. 

(16) sı dispanserlere aittir. 
Deri ve tenasül dispanserlerine aittir. 

Umumi yekûn '09 



(Cetvel: 5) 

Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı durumu 

1 . I . 1957 tarihine göre Hemşire Ebe 

Bilûmum^hastaneler ve doğumevleri 
Sağlık merkezleri 
Verem savaş dispanserleri 
özel idare dispanserleri 
Okullar 
Deri ve tenasül dispanserleri 
Belediye süt çocuğu muayene evi v e güçsüzler yurdu 

Umumi yekûn 

554 
102 
40 
1 

28 
5 
1 

731 

138 
71 
7 

16 
2 
4 
1 

239 

(Cetvel: 6) 

Sağlık merkezleri mütehassıs listesi 

Dahiliye mütehassısı 21 
Operatör 32 
Nisaiye mütehassısı 5 
Çocuk mütehassısı 1 
Röntgen mütehassısı 1 
Asabiye mütehassısı 1 
Bakteriyoloji 2 

63 



(Cetvel: 7) 

Sağhk merkeplerinde doktor durumu 

(Hükümet tabipleri nazara alınmamak sure
tiyle hesabedilmiştir.) 

Aded 

Kadroları dolu olan yerler 77 
Bir doktoru bulunanlar 81 
Hiç doktoru olmıyanlar 43 

201 

(Oetvel: 8) 

Sağlık merkezlerinde hemşire • ebe ve hemşire 
yardımcısı durumu 

Aded 

3 ten fazla personeli olan 2 
3 personeli olan 12 
2 » » 26 
1 » » 92 
Hiç personeli olmıyan 69 

Yekûn 201 



Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti — 401 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısm - Tahsisat ve 
benaeri $dük haklar 

1966 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1967 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

thinci İmim - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 2 996 500 3 406 137 3 406 137 
Vilâyetler memurları maaşı 45 972 000 57 020 763 57 020 763 
Merkez memurları açık maaşı 1 875 1 875 1 875 
Vilâj etler memurları açık ma-. 

12 500 12 500 12 500 
Fasıl yekûnu 48 982 875 60 441 275 60 441 276 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 835 425 1 332 450 1 332 450 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 23 313 223 26 108 650 26 108 650 
Stajyer köy sağlık memurları 
ücreti 9 000 1 1 

Fasü yekûnu 24 157 648 27 441 101 27 441 101 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 268 600 278 675 278 676 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve , 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 65 000 70 000 70 000 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı l 400 000 1400000 1400000 



402 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

M. 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm var-
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
vardımı 
Yakacak zammı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 000 

230 000 

4 000 

30 000 
55 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

280 000 

4 000 

30 000 
55 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

280 000 

4 000 

30 000 
55 000 

Fasıl yekûnu 1 791 000 1 846 000 1 846 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu^maddeleri gere
ğince T. ö. Emekli Sandığına 

4 500 4 500 4 500 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 000 000 
2 100 

497 000 

78 693 623 

6 000 
6 000 
8 000 

15 000 
10 000 
22 500 

67 500 

3 626 954 
2 100 

607 000 

94 247 605 

6-000 
6 000 
8 000 

20 000 
10 000 
28 500 

78 500 

3 626 954 
2 100 

607 000 

94 247 605 

6 000 
6 000 
8 000 

20 000 
10 000 
28 500 

78 500 



Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti — 403 — 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira „ 

42 000 
30 000 
50 000 
35 000 
25 000 
80 000 

t 262 000 

1957 yık için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
40 000 
25 000 
80 000 

267 000 

IJncümenee 
kabul edilen 

Lira 

42 000 
30 000 
50 000 
40 000 
25 000 
80 000 

267 000 

Basılı kâğıt ve defterler 35 000 35 000 35 000 
Posta, tel<?raf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri *' ' 100 000 100 000 ^100 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

21 
22 

11 
12 

10 
20 
22 

23 

24 

25 

26 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli l 
Merkez 
Vilâyetler 

Giyecekler 
Harcırahlar 

Fasıl yekûnu 

Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazi fe harcırahı 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş muvakkat vazife har
cırahı 
Trahomla savaş 
zife harcırahı 

ş muvakkat va-

Zührevi hastalıklarla savaş 
muvakkat vazife harcırahı 
Sıtma ile savaş 
cırahı 
Veremle savaş 
cırahı 

muvakkat har-

muvakkat har-

215 000 
42 000 
40 000 

397 000 

2 000 
275 000 

277 000 

15 000 
* 

450 000 
120 

350 000 

85 000 

85 000 

500 000 

750 000 

215 000 
42 000 
50 000 

407 000 

2 000 
200 000 

202 000 

26 600 

450 000 
120 000 

350 000 

85 000 

85 000 
• 

450 000 

850 000 

215 000 
42 000 
50 000 

407 000 

.2 000 
200 000 

202 000 

26 600 

450 000 
120 000 

350 000 

85 000 

85 000 

450 000 

850 000 



4Ö4 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

M, Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
.Lira 

200 000 
20 000 

50 000 

40 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

İstenen kabul edilen 
Lira Lira 

200 000 
20 000 

50 000 

40 000 

200 000 
20 000 

50 000 

40 000 

30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

60 Ana ve çocuk sağlığı muvak
kat harcırahı 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 3 300 000 3 300 000 3 300 000 

=ssses== 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili isletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas-

raflan 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar

la savaş taşıt masrafları 
43 Trahomla savaş taşıt masraf

ları 
44 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt masraf

ları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 

Fasıl yekûnu 5950000 6000000 6000000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

1 Merkez 
2 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

2 500 
50 000 

52 500 

^ 
' • 

5-000 
50 000 

55 000 

5 000 
50 000 

55 000 

2 000 

2 000 

1 000 

400 

240 000 

50 000 

20 000 

105 000 
210 000 

2 000 

2 000 

1 000 

400 

100 000 

50 000 

20 000 

300 000 
260 000 

2 000 

2 000 

1 000 

400 

100 000 

50 000 

20 000 

300 000 
260 000 



Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ' — 4Ö5 

< 

îahsisakn nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet kurumları taşıt mas
rafları 375 000 363 000 363 000 

48 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

49 

50 

-

10 

20 

10 
20 
80 

Müessesesi taşıt masrafları 
Ana ve çocuk sağlığı taşıt 
masrafları 
Sağlık propagandası taşıt mas
rafları 

Fasü yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü k%8%m - 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 

Fasü yekûnu 

Sağlık müzeleri umumi mas
rafları 
Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 
Sağlık memurları okulları 
Yatılı Ebe Yurdu 
Hıfzıssıhha Okulu 

4 000 

5 000 

6 000 

1 020 400 

8 076 400 

• - . , * - •• - • 

10 000 

5 000 

14 000 

11 250 

25 250 

20 000 

425 000 
169 000 
25 000 

4000 

10 000 

6 000 

1 118 400 

8 189 500 

10 000 

5 000 

,14 000 

11 250 

25 250 

20000 

435 900 
120 500 
25 000 

4 000 

10 000 

6 000 

1 118 400 

8 189 500 

. - - . - : 

10 000 

5 000 

14 000 

11 250 

25 250 

50 000 

435 900 
169 000 
25 000 

Fasıl yekûnu 619 000 581 400 629 900 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş umumi masrafları 1260000 1 250 000 1 250 0QQ 



Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edi-en 
Lira Lira 

Trahomla savaş umumi mas
rafları 650 000 650 000* 650 000 
Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 450 000 450 000 450 000 
Sıtma ile savaş umumi masraf
ları " 5 600 000 5 600 000 5 600 000 
Veremle savaş umumi masraf
ları 3 000 000 3 000 000 3 200 000 
Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet kurumlan umumi 
masrafları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Kuduz tedavi müesseseleri 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Hükümet tabipleri K*in alına
cak tıp aletleri ve malzemeleri 
Ana ve Çocuk Sağlığı Merke
zi umumi masrafları 

39 902 520 
190 000 
125 000 

6 550 070 
2 530 187 

150 000 

125 000 

49 572 777 

42 569 728 
190 000 
150 000 

7 033 730 
3 840 000 

150 000 

175 000 

54 108 458 

42 569 728 
190 000 
150 000 

7 033 730 
3 840 000 

150 000 

175 000 

54 108 458 

Hıfzısıhha Müessesesi umumi 
masraflan 
T. C. Refik Saydam 1 000 000 1 100 000 1 100 000 
Diyarbakır şubesi 0 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 1 000 000 1 200 000 1 200 0G0 

Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak masraflar 400 000 400 000 • 400 000 
1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükafat 100 000 100 000 100 000 
Üniversite ve yüknek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 1 395 000 1 395 000 1 395 000 



Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti — 407 — 

F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
44 000 

54 000 

1957 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
44 000 

54 000 

için 
Encümence 

kabul edi'en 
Lira 

10 000 
44 000 

54 000 

452 Stai masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna-göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 35 600 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 14 700 

20 000 

14 700 

20 000 

14 700 

453 

457 

476 

10 

20 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kongre ve konferanslar 
Millî Türk Tıp kongresi 
îç kongreler , 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

50 300 

539 000 

20 000 

559 000 

10 000 
10 000 

20 000 

175 000 

34 700 

566 000 

20 000 

586 000 

1 
15 000 

15 001 

225 000 ' 

34 700 

666 000 

20 000 

686 000 

1 
15 000 

15 001 

225 000 

Dördüncü kısmı vekûnu 64 955 327 69 709 809 70 088 309 



408 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

F. M. 
-

Tahsisatın nev'i 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen k&bul edüen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar - 1 

501 Geçen yü borçları 17 000 17 000 17 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

5 000 
500 

5500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

Altıncı kısım - Yardımlar *s • > ^ ""'". '** *'"' 

601 Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masraflan 525 000 525 000 525 000 

602 Yalova kaplıcaları işletme ida-

608 
601 

605 

resine yardım 
Özel kurum ve derneklere 
Kan Bankası mütedavil serma
yesine yardım 
Türkiye'de toplanacak dünya 
tıp kongresi masraflan için 
Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanlığına yardım 
Türkiye'de toplanacak 4 ncü 
Romatizma Kongresi masraf
lan için Türkiye Romatizma 
Araştırma ve Savaş Derneğine 
yardım 

132 000 
15 000 

400 000 

15 000 

20 000 
15 000 

400 000 

100 000 

0 

20 000 
15 000 

400 000 

100 000 

o 
Altıncı kısım yekûnu 1 087 000 1 060 000 1 060 000 



Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti — 409 
1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısmı yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısmı yekûnu 

12 000 
78 693 623 
8 076 400 

64 955 327 
22 500 

1 087 000 

UMUMİ YEKÛN 152 846 850 

12 000 
94 247 605 
8 189 500 

69 709 809 
22 500 

1 060 000 

173 241 414 

12 000 
94 247 605 
8 189 500 

70 088 309 
22 500 

1 060 000 

173 619 914 
3 S = = 3 — 1 . -•,••" , •• , i : . , l ' " • ' B C 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Motorlu taşıtlar için satınalı-
nacak yedek parça bedeli 
Bulaşıcı ve salcın hastalıklar
la sa\aş 
Trahomla savaş 
Zührevi hasalıklarla savaş 
Sıtma ile savaş 
Veremle savaş 
Hastaneler, sıhhat ve içtimai 
muavenet kurumlan 
T. C. Refik Saydam Merkez 
Hıf zıssıhha Müessesesi 
Ana ve çocuk sağlığı 
Sağlık propagandası 

Fasıl yekûnu 

2 000 000 

60 000 
30 000 
5 500 

25 850 
90 000 

125 000 

0 
0 
0 

336 350 

2 000 000 

24 000 
30 000 

5 500 
77 000 
60 000 

125 000 

1 000 
5 000 
1 000 

328 500 

2 000 000 

24 000 ser ooo 
5 500 

77 000 
60 000 

125 000 

1 000 
5 000 
1 000 

328 500 



410 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

p . M. Tahsisatın nev'i' 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

761 5970 ve 6447 sayılı kanunlar 
gereğince Kızılay hastanesi 
taksit ve malzeme bedeli 713 096 713 096 713 096 

Yatırımlar yekûnu 

0 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bütçesine) 

0 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti (Nafıa Bütçesine) 

0 5368 sayılı Verem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda getiri
lecek yapı ve tesis işleri her 
türlü masrafları (Nafıa Büt
çesine) 

UMUMÎ YEKÛN 

3 049 446 

0 

12 500 000 

3 041 596 

0 

10 500 000 

3 041 596 

0 

0 

3 500 000 

16 000 000 

19 049 446 

1 500 000 

12 000 000 

15 041 596 

0 

o 
II 

o 



Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 



Rapor 
26.1.1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Bütçesini tetkik ettik. Bu bütçe 1956 malî yılı bütçesine na 
zaran (15 301 129) lira eksiğiyle (22 941 427) lira olup bu miktara, yapı işleri ve esaslı tamirat 
İçin Nafıa Vekâleti Bütçesine konulması derpiş, edilen (1 400 000) lira da dâhildir. 

Bu eksiklik 6815 sayılı Kanunla Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı ilga edilerek bu
nun ifa ettiği bir kısım muhafaza hizmetlerinin Jandarma Umum Kumandanlığına intikal etmiş 
bulunmasından ileri gelmiştir. 

Her ne kadar bâzı tertiplerde eskiye nazaran fazlalıklar ve eksiklikler müşahede edilmekte 
ise de bunlar bütçe lâyihasının bu tertiplere aidolarak serdedilen esbabı mucibelerde de açıklandı
ğı üzere mülga Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından vekâlete intikal eden hizmetler 
(Jolayısiyledir. Nitekim aşağıda fazlalıklar ve eksikliklerin izahında bu husus açık olarak ken
dini göstermektedir : 

P. M. Fazlası Noksanı İ z a h a t . 

201 11 200 000 — Vekâlet teşkilât Kanunu ve tadillerine göre kadro adedi 311 
dir. Bunların bir yıllık maaşları ve 5 aylık tahsisatları ve bu
lundukları derecelerde bir ve iki üst derece maaş alanların 
maaş farkları ceman (1 887 280) lira tutmakta ise de bu mik
tarın (87 280) lirasının münhallerden vukubulacak tasarrufla 
karşılanması düşünülerek bu miktarın noksan konulduğu ve 
geçen yıla nazaran fazlalık 6851 sayılı Kanunla ihdas edilen 
Muhafaza Müdürlüğü ve üst derece farklarından mütevellidol-
dtığu. 

201 12 6 236 000 — Bu tertipteki fazlalık 6815 sayılı Kanunla vekâlet bünyesine 
intikal eden muhafaza memurları maaşlarının bu maddeye ko
nulmasından ileri gelmiştir. 
3 155 kadronun maaş, 5 aylık tahsisat ve üst derece karşılığı 
olarak (12 760 825) lira tahsisat konulması icabederken bunun 
(260 825) lirasının tasarruf attan karşılanması düşünülerek bu 
miktar noksan konulmuştur. 

201 13 — 639 285^ 6815 sayılı Kanun gereğince jandarmaya devir ve vekâlete intikal 
14 — 9 458 520$ dolayısiyle, 

21 —, 1 874 Halen açık "maaşı alan memur olmadığından tenzil edilmiştir. 
202 11 20 400 — Bu fazlalık 6815 sayılı Kanunla Muhafazadan intikal eden 5 

müstahdemle 6851 sayılı Kanunla teşkil edilen Muhafaza Mü
dürlüğü için 250 lira ücretli bir usta, 125 liralık 2 bekçi, 175 
liralık bir odacıbaşı kadrosunun (D) cetveline ilâvesinden, 

12 504 475 — Bu fazlalık 6815 sayılı Kanunla vekâlete intikal eden 110 hiz
metli ile mülga Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığının 
bir kısım subay, astsubay ve erleri tarafından ifa edilmekle 
olan deniz vasıtalarına ait hizmetlerin gördürülmesi mümkün 



413 — 
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— 
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498 600 
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1014 900J 
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14 0001 
500 OOO] 
1 0001. 
60 000| 
1 000J 

Noksanı 

5 000 ̂ 
12 000^ 
171 650 

1 500 

214 

218 

220 

20 000 

40 575. 

bulunmadığından bu husus için 16 gemi adamı kadrosunun 
alınmasına ihtiyaç hâsıl olmuş ve yeni hizmete giren ve girecek 
olan Yeşilköy, Esenboğa ve Ankara Gümrük binalariyle diğer 
Gümrük İdareleri için lâzımolduğu anlaşılan hizmetli kadroları
nın temini maksadiyle (17) hizmetli kadrosunun (D) cetveline 
ilâvesinden mütevellitte. 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

Açılmakta olan Gümrük ve Muhafaza memurları kursu 1957 
senesinde de devam edeceğinden geçen yıla nazaran (320) lira 
noksaniyle tesbit edilmiştir. 

Bu tertiplerdeki fazlalık 6815 sayılı Kanunla 
eden Muhafaza memurlarından mütevellittir. 

vekâlete intikal 

14 500 

6815 sayılı Kanun mucibince yapılan devirdgtoL mütevellittir 

i z a h a t 

6815 sayılı Kanun mucibince yapılan devirden mütevellittir. 

Maaş ve ücret fasıllarına (5 aylık tahsisat hariç) konulan tah
sisatın % 5,5 hesaplanarak konulmuştur. Geçen seneye nazaran 
görülen noksanlık 6815 sayılı Kanunun tatbikinden doğmadır. 

6815 sayılı Kanun mucibince. 

6815 sayılı Kanunla 1 711 maaşlı memurla 115 hizmetliye 25 li
ra verilmekte olan er tayını 6811 sayılı Kanunla 50 liraya çı
karılmış olmasından, 115 hizmetlinin 1956 yılında 409 ncu 
«Muayyenat» faslından ödenmekte iken bu yıl bu fasla alınma
sından ileri gelmiştir. 

6815 sayılı Kanunla bir kısım hizmetlerin Jandarma Umum Ku
mandanlığına intikal etmiş olmasından, 

Gümrük veznedarlarına verilmekte olan kasa tazminatının 6851 
sayılı Kanunla veznedar yardımcılariyle kıymet muhafızlarına 
ve mükeffel memurlara da teşmil edilmiş olmasından, 
6815 sayılı Kanun gereğince, 
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İ z a h a t 

Yeni teşkil edilen Muhafaza Müdürlüğü büro ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere artırılmıştır. 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

Muhafaza teşkilâtının büro ihtiyaçlarından bir kısmının 
409/30, 410/20 tertiplerinden temin edilmekte iken 6815 sayılı 

Kanun gereğince yapılan devir dolayısiyle Vekâdete intikal 
eden Muhafaza Teşkilâtının büro ihtiyaçlarının badema bu fa
sıldan karşılanması icabetmiş olmasından, yeni hizmete giren 
Yeşilköy, Ankara Cilvegözü, Yayladağı 'binalarının tefriş edile
bilmesi maksadiyle asgari bir hesap üzerinden zam yapılmıştır. 

6815 sayılı Kanunla' Jandarmaya intikal dolayısiyle düşülmüştür. 

Yeni teşkil edilen Muhafaza Müdürlüğü 
itibara alınmasından, 

ihtiyaçlarının nazarı 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 
Telsiz cihazlarının Jandarma Umum Kumandanlığına devri do
layısiyle bu cihazlarla yapılmakta olan muhaberenin telgraf ve 
telefonla yapılması ve yeni hizmete giren gümrük binalarına ko
nulacak telefon masraflarının karşılanmasını temin maksadiyle 
artırılmıştır. 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

Muhafaza Teşkilâtının icarında bulunan balalardan 'Vekâlete 
intikal edenlerin kira bedelleri 
6815 sayılı Kanun geerğince tenzil edilmiştir. 

Miadını doldurmuş bulunan demirbaş giyeceklerin yerlerine ye
nilerinin alınması, muayene memurlarının vazifeleriyle mütena-
sibolarak giydirilmelerinin temini ve Muhafazadan intikal eden 
410/10 fasıldan giydirilmekte bulunan müstahdemlerin giyecek 
bedellerinin bu tertibe nakledilmiş olmasından, 



— 415 — 
M. Fazlası Noksanı İ z a h a t 

10 
20 

30 
81 

12 
22 
32 
92 

175 000 
50 000 

10 000 
25 000 

— 

- ı -s 
— 

285 000] 
75 000 [ 
13 000 \ 
60 OOOJ 

Bu tertiplerde görülen fazlalık Vekâlete intikal etmiş bulunan 
1 705 muhafaza memur ve amirleriyle muamele memurlarından 
mütevellittir. 

Teftiş programına göre bu miktar artırılması icabetmiştir. 
6851 sayılı Kanunla ihdas edilen 4 merkez kontrolörünün harcı
rahlarının karşılanması için istenilmiştir. 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

12 20 000 — 6815 sayılı Kanunla Muhafazadan intikal eden muamele ve mu
hafaza memurlarının tedavi masraflarını karşılamak üzere ko
nulmuştur. 

13 — 1 500] 
14 — 20 0001 „ r t^ , _ w. ., ,., . . HK 1 nnft> 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

16 — 5 500J 

31 220 000 —) Bu tertiplerde görülen fazlalık muhafazadan vekâlete intikal 
32 150 000 —( eden kara ve deniz vasıtalarının işletme ve tamir masraflan 

olup bunlar geçen yıl bütçesinde 33 ve 34 ncü maddelerde yer 
almakta idi. 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

23 — 12 500] 
24 — 5 000[ 
33 — 1381 266 f 
34 — 1116 000J 

— 50 000 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir 

— 25 000 6815 sayılı Kanunla bir kısım hizmetler jandarmaya intikal et
miş olmasından. 

— 5 405 000 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

— 1 946 000 6815 sayılı Kanun gereğince askerî birliklerin Jandarma Umum 
Kumandanlığına devredilmiş olmasından bu miktar düşülmüş 
ve bu tertipten kalan (625 000) lira muhafaza ve deniz perso
nelinin giyecek ve teçhizat masrafları karşılığıdır. 

— 500 000] 
— 40 000 [- 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 
— 6 OOOJ 

30 000 — Vekâlete intikal eden muhafaza memurlarının eşya ve teçhizat
larının nakil masrafları karşılığıdır. 

12 — 500 000 6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

— 500 6815 sayılı Kanunla hizmetlerin bir kısmı jandarmaya intikal 
etmiş olmasından. 
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İ z a h a t 

Gümrük idarelerinde birikmiş olan kaçak eşyanın satışını temin 
maksadiyle yapılacak ilân masraflarını karşılamak üzere artırıl
mıştır. Bu masraf satış bedelinden tahsil edilmek suretiyle va
ridata intikal edecektir. 

6815 sayılı Kanunla Jandarma Umum Kumandanlığına devir 
dolayısiyle tenzil edilmiştir. 

— Mûtat toplantılardan başka îran ve Bağdad toplantılarına da 
katılabilmek için artırılmıştır. 

5 000 6815 sayılı Kanun mucibince tenzil edilmiştir. 

Muhafaza kursu öğrencileri yevmiye ve harcırah ve umumi mas
raflarının bu tertiplere nakledilmiş olmasından. 

6815 sayılı Kanun gereğince tenzil edilmiştir. 

Bu fasla muhafaza dolayısiyle Vekâlete intikale eden binaların 
tamir karşılığı olup esasen bu tahsisat geçen yıl bütçesinin aynı 
faslın 20 nci maddesine mevzu idi. 

6815 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 

Gümrüklerden tamir için istanbul'a gelen baskül ve kantarlar 
için. 

Bâzı makina, âlet ve malzemenin piyasadan temini mümkün ola-
mıyacağı mülâhazasiyle. 
6815 sayılı Kanunla bir kısım hizmetlerin Jandarma Umum Ku
mandanlığına devredilmiş olması dolayısiyle düşülmüştür. 

Mülâhazalar 

Yaptığımız temas ve tetkiklerden; Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin gümrükler ve muhafaza 
cephesinden olan vazifelerini ifa eden personelin hizmetin çok girift ve çok karışık olmasına 
mukabil tahsil ve muktesabat bakımından kalitelerinin çok kifayetsiz olduğu, gümrükte üst kont-
roldan ayrı olarak otokontrolun da mevcud olmasının icabettiği 1918 sayılı Kaçakçılık Ka
nununun çeşitli tadiller sebebiyle yekdiğerine zıt ahkâmı ihtiva eden bir kanun haline geldiği 
bu sebeple de tatbikinin çok güşleştiği anlaşılmıştır. 

Gene yaptığımız incelemeden, arz ettiğimiz bu hususların vekâletçe de tamamiyle teşhis edi
lerek lüzumlu tedbirlere tevessül edildiği öğrenilmiştir ki, bu vaziyeti hizmetin istikbalinin ga
rantisi olarak kabul etmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Şöyle ki, vekâlet bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyen Gümrük Kanununu değiştirmek 
için lüzumlu çalışmalara girişmekle beraber buna muvazi olarak ithalât ve ihracat rejimimizin 
selâmet ve müterakkiyet içinde cereyanını temin, gümrük muamelâtında seviyesi tesbit edilmiş 
tercümeihali üzerinde ihtimamla durulmuş ve tâbi tutuldukları tecrübe devresini tamamiyle ge
çirmiş oldukları halde Gümrük mevzuatından maada Dış Ticaret rejimi ve Türk Parasının kıy-



metini koruma mevzuatiyle de yakından ilgili ve bilgili bir teşkilât olmaları icabettiğinden baş-
lıbaşma kendilerinden tam ve salim bir netice a-lmamamış bulunan muayene memurlarının mua-

• melâtmı hizmetin ifası sırasında ikmalinden evvel ve sonra mahallinde tetkik ve kontrol edecek 
bir teşkilâta da Teşkilât Kanununda yapmayı düşündüğü değişiklikle temin etmek istemektedir ki 
bu düşünceye bizler de tamamiyle iştirak etmekte ve hazırlıkları ikmâl edilmek üzere olduğunu 
duyduğumuz bu kanun lâyihalarının T957 yılı içinde Meelise takdiminin son derece yerinde olduğu
na kaani bulunmaktayız. 

Şu kadar ki gümrük muamelâtının bürokratik usullerden kurtarılarak herkese hürmet ve emni
yet telkin eden bir seviyeye çıkarılmasına tarihî ve millî bir zaruret görmekle beraber vazifeleri 
hava, deniz limanlariyle. gümrük giriş ve çıkış kapılarında olan bu memurların seviye, lisan bilgisi, 
ciddiyet ve vazife aş'kı yanında son derece ehemmiyetli bir nezakete ve bu nezaketin iktiza ettir
diği bütün şartlara riayeti temin için idari ve meslekî tedbirlerin alınmasında müstaceliyet prensip
lerinin tatbikinin lâzımgeldiğirii ve Vekâlet inanışının da bu istikamette gelişmesini görmenin in
tizarı iğinde bulunduğumuz da bir hakikattir. Bu sebeple gümrük kapılarında çalıştırılacak per
sonelin hüviyet ve şahsiyetleri üzerinde bu derece ciddî davrandıktan sonra bunları muhtelif ah
kâmın tevlidettiği tat/bi'kat ve sirkülasyon tereddüdü içinde bırakmadan çalışmalarını mümkün kıl
mak için .kendilerine takdir hakkından başka murakabe teşkilâtiyle her an mâkul bir istişarenin 
temini de zaruri mütalâa edilmektedir. 

Ehliyet ve dürüstlüğü ve buna muvazi olarak artan meslekin şartları haiz Muhafaza Teşkilâ
tiyle beraber son derece mazbut, faal ve istenen seviyede kâfi miktarda muayene memuru ve buna 
inzımamen her kademede kontrol teşkilâtının da bulunması ile gümrük muamelâtının büyük te
rakkiler kaydedeceğine Vekâletin de inanmış bulunmasını yakın istikbale muzaf mühim faaliyetler 
nizamı olarak kabul etmek çok yerinde olur. 

Ancak bütün bu meziyetleri haiz olması arzu edilen memurlarımızın ücret, maaş ve tazminatla
rını da bu şevki ayakta tutacak ve bu memurluğu cazip hale getirecek seviyeye yükseltmek yerinde 
olduğu gibi yakın bir istikbalde tahakkukuna yardım edeceğini ümidettiğimiz aşağıdaki hususu yük
sek tasviplerine sunmayı da zaruri görmekteyiz. 

Mevcut memurların ancak % 8 ini teşkil eden yüksek mektep mezunlarının miktarını çoğaltmak 
gayesiyle diğer birçok vekâletlerimizde olduğu gibi bu vekâlete de hiç olmazsa 20 kişiye burs verilebil-
mesini temin sadedinde 36 bin liralık bir burs tahsisatı, ve ayrıca edindiğimiz malûmata göre Esen
boğa hava meydanında vazife gören Gümrük memurlarının şahıslara veya Havayollarına ait vasıtalar
dan zoraki istifade etmek suretiyle vazife mahallerine gidebildikleri ve bu sebeple de hizmetin aksa
makta olduğu, Cumaovası ve Adana meydanlarında vazife gören Gümrük memurlarının da vasıtaları 
bulunmadığı anlaşıldığından, Esenboğa için küçük bir otobüs, Cumaovası ve Adana meydanları için 
de birer jeep temini için bütçeye (75 bin) lira tahsisat konulmasını yüksek tasviplerinize saygıları
mızla arz ederiz. 

Muğla Mebusu Siird Mebusu Tunceli Mebusu 
Akif Sarıoğlu M. Daim Süalp Bahri Turgut Okaygün 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılr için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 600 000 1 800 000 1 800 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 6 264 000 12 500 000 12 500 000 
0 Muhafaza merkez subay, me

mur ve eratı maaşı 639 285 0 0 
O Muhafaza vilâyetler subay, 

memur ve eratı "maaşı 9 458 520 0 0 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 875 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 5 875 5 875 5 875 
O Muhafaza merkez memurları 

açık maaşı 1 0 0 
O Muhafaza vilâyetler memurla

rı açık maaşı 1 0 0 

Fasıl yekûnu 17 969 557 14 305 876 14 305 876 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti" 110 500 130 900 130 900 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 199 750 704 225 704 225 
0 Muhafaza merkez hizmetlileri 

ücreti 48 450 0 0 
0 Muhafaza vilâyetler hizmetli

leri ücreti 1 014 90Q 0 O 

Fasıl yekûnu 1 373 600 835 125 835 125 
• - « ^ » * • _ 



Gümrük ve inhisarlar Vekâleti — 419 

1. Tahsisatın nev'i 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

0 Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

52 400 
•10 220 

62 620 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

62 300 
0 

62 300 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

62 300 
0 

0 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 21 000 21 000 21 000 

12 Vilâyetler memurlaıı çocuk 
zammı 215 760 605 000 605 000 

0 Muhafaza merkez subay ve me
murları çocuk zammı 14 000 0 0 

0 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları çocuk zammı 500 000 0 0 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 3 000 3 000 3 000 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 20 000 &) 000 60 000 

0 Muhafaza merkez subay ve 
memurları doğum yardımı 1 000 0 0 

0 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları doğum yardımı 60 000 0 0 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 750 1 750 1 750 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 8 250 12 000 12 000 

0 Muhafaza merkez subay ve 
memurları ölüm yardımı 1 000 0 0 

0 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları ölüm yardımı 5 000 0 0 

40 Yakacak zammı ' ' 3 600 10 000 10 000 
0 Muhafaza yakacak zammı 12 000 0 0 

Fasıl yekûnu 866 360 712 750 712 750 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 1 500 1 50<r 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 

212 

214 

218 

220 

yapılacak ödemeler 
0 Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
0 Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 
6410 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 

İkinci kısıra yekûnu 

319 300 
454 350 

773 650 

2 100 
1 500 

3 600 

597 000 

30 000 

17 000 

22 000 

21 716 887 

602 000 
0 

602 000 

2 100 
0 

2 100 

1 095 600 

10 000 

57 575 

7 500 

17 692 326 

602 000 
0 

0 

2 100 
0 

0 

1 095 600 

10 000 

57 575 

7 500 

17 692 326 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf 
lan 

10 Kırtasiye 
0 Muhafaza kırtasiyesi 

20 Döşeme 
0 Muhafaza döşemesi 

30 Demirbaş 
0 Muhafaza demirbaşı 

40 öteberi masrafları 
0 Muhafaza öteberi masrafiarj 

50 Aydınlatma 

2 500 
2 000 
5 000 

500 
15 000 

500 
1.2 500 
2 500 
8 000 

3 500 
0 

7 500 
0 

16 000 
0 

15 000 
0 

11 000 

3 500 
0 

7 500 
0 

16 000 
0 

15 000 
0 

11 000 
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F. 

302 

303 

M. 

0 
60 
0 

10 
0 

20 
0 

30 
0 

40 
0 

50 
60 

11 
0 

Tahsisatın nev'i 

Muhafaza aydınlatması 
Isıtma 
Muhafaza ısıtması 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Muhafaza kırtasiyesi 
Döşeme 
Muhafaza döşemesi 
Demirbaş 
Muhafaza demirbaşı 
öteberi masrafları 
Muhafaza öteberi masrafları 
Avdınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak 
Basılı kâğıt ve defterler 
Muhafaza 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
16 000 

1 

69 501 

21 000 
10 000 
20 000 
8 000 

22 000 
7 000 

27 000 
19 600 
26 000 
42 000 

202 600 

52 500 
20 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
21 500 

0 

74 500 

25 000 
0 

50 000 
0 

50 000 
0 

40 000 
0 

45 000 
95 000 

305 000 

60 000 
0 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

0 
21 500 

0 

74 500 

25 000 
0 

50 000 
0 

50 000 
0 

40 000 
0 

45 000 
95 000 

305 000 

60 000 
0 

13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü 
maddesine göre basılacak kâ
ğıtlar masrafları 78 750 78 750 78 750 

Fasıl yekûnu 151 250 138 750 138 750 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf üc
retleri 17 000 20 000 * 20 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 90 000 100 000 100 000 

21 Merkez telefon masrafları 25 000 25 000 25 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 41 500 55 000 55 000 

0 Muhafaza merkez telefon mas
rafları 2 500 0. 0 

0 Muhafaza vilâyetler telefon 
masrafları 15 000 0 0 

Fasıl yekûnu 191 000 200 000 200 000 
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F. 

305 

M. Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler kira bedeli 
0 Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

80 000 
110 000 

190 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edien 
Lira Lira 

110 000 
0 

110 000 

110 000 
0 

0 

306 Giyecekler 75 000 170 000 170 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 100 000 275 000 275 000 
O Muhafaza daimî vazife harcı

rahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
0 Muhafaza muvakkat vazife 

haren ahi 
30 Müfettişler harcırahı 
0 Muhafaza hesap müfettişleri 

harcırahı 13 000 O O 
40 TetkiL için ecnebi memleket

lere gönderilecek müfettiş ve 
memurlar harcırahı 105 000 105 000 105 000 

81 Merkez kontrolörleri harcırahı 0 25 000 25 000 
92 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminat 100 000 40 000 40 000 

308 

285 000 
50 000 

75 000 
250 000 

0 
100 000 

0 
260 000 

0 
100 000 

0 
260 000 

11 
12 
0 
0 
0 

0 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırhaları 
Merkez 
Vilâyetler 
Muhafaza merkez memurları 
Muhafaza vilâyetler memurları 
Muhafaza merkez subay, ast
subay ve erleri 
Muhafaza vilâyetler subay, 
astsubay ve erleri 

978 000 

10 000 
35 000 
1 500 

20 000 

1-000 

5 500 

805 000 

10 000 
55 000 

0 
0 

0 

0 

805 000 

10 000 
55 000 

0 
0 

0 

0 

Fasıl yekûnu 73 000 65 000 65 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 2 000 2 000 2 000 
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P. M. 

12 

21 

22 

0 

0 

31 

32 

0 

0 

403 
0 

406 

Tahsisatın nev'i 

Vekâlet otomobili onarma 
masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Merkez muhafaza taşıtları iş
letme ve kira bedeli 
Merkez muhafaza taşıtları 
onarma masrafları 
Vilâyetler kara ve deniz taşıt
ları işletme masrafları 
Vilâyetler kara ve deniz taşıt
ları onarma masrafları 
Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları işlet
me ve kira bedeli 
Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu' 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

TemsU masrafları 
Hayvan satmalına ve tazmini 
Haber alma masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

\ 
2 000 

500 

500 

12 500 

5 000 

24 000 

10 000 

1 381 266 

1 116 000 

2 553 766 

4 484 117 

* 

5 000 
50 000 
50 000 

1957 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

500 

500 

0 

0 

244 000 

160 000 

0 

0 

409.000 

2 277 250 

5 000 
0 

25 000 

di için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

500 

500 

0 

0 

244 000 

160 000 

0 

0 

409 000 

2 277 250 

5 000 
0 

25 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiveler' 2 800 2 800 2 800 

30 Geriverilecek paralaıv 98 500 98 500 98 500 

J*asıl yekûnu 101 300 101 300 101 300 
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F. M. 

410 

0 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edi'fen 
Lira Lira 

0 
0 
0 

0 
K). 

0 

Muayyenat 
Tâyinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Fasıl yekûnu 

Giyecek ve teçhizat masrafları 
Giyecekler 
Silâh, cephane, haberleşme 
malzemeleri ve yedek parçaları 
alımı, işletmesi, radyo ve ben
zeri cihazlarının abone ücreti 
Muytabiye 

4 330 000 
375 000 
700 000 

5 405 000 

1 960 000 ••-

560 000 
51 000 

0 
0 
0 

0 

- 425 000 

200 000 
0 

0 
0 
0 

0 

425 000 

200 000 
0 

Fasıl yekûnu 2 571 000 625 000 

Harb malzemeleri ve teçhizat 
Gümrük kapılarında ve deniz 
motöıierinde vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı-

500 000 

625 000 

0 

0 
414 

nacak tıbbi ecza ve malzemeler 
Veteriner ecza ve malzemeler 

Taşıma masrafları 
0 Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

50 000 
6 000 

15 000 
500 000 

515 000 

10 000 
0 

45 000 
0 

45 000 

10 000 
0 

45 000 
0 

0 

417 Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir yap
ma masrafları 1 500 

418 Gümrük hizmetleri masrafları 
10 Gümrük idareleri masrafları 16 000 
20 Gümrük Kanununun 126 ncı * 

maddesine göre yapılacak ilân 
masrafları 10 000 

1 000 

16 000 

15 000 

16 000 

15 000 
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F. M. 1 Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 Yakalanan kaçak eşya ve hay
vanların bakım, satış ve sair 
masrafları 

> •• Fasıl yekûnu 

0 Muhafaza askerî mahkemeleri 
masrafları 

0 2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara verilecek taz
minat 

10 000 10 000 

36 000 

10 000 

41 000 

452 Staj masrafları 
10 Telaıik yardımdan faydalanı

larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

20 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

0 

10 000 

41 000 

0 

0 
0 

423 
450 

451 
10 
0 

20 
0 

îşçi Sigortaları Kanununa gö
re ödenecek prim 
Para gönderme masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Muhafaza satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Muhafaza başka her çeşit mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

20 000 
60 000 

0 

7 000 
1 000 

25 000 

500 

33 500 

0 
60 000 

0 

7 000 
0 

25 000 

0 

32 000 

0 
60 000 

37 500 

7 000 
0 

25 000 

0 

32 000 

12 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 12 001 12 001 12 001 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira , Lira 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 50 000 60 000 60 000 

' 0 Muhafaza 5 000 0 0 

476 
10 
20 

0 

0 

0 

30 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 
öğrenci yevmiyeleri 
öğrenci harcırahı 
Muhafaza kursu subay ve öğ
renci yevmiyeleri 
Muhafaza kursu subay ve öğ
renci harcırahı 
Muhafaza kursu umumi mas
rafları 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

55 000 

49 440 
6 400 

58 960 

17 000 

1 900 
3 000 

136 700 

60 000 

100 000 
15 000 

0 

0 

0 
4 000 

119 000 

0 

100 000 
15 000 

0 

0 

0 
4 000 

119 000 

478 Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilirkişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücret
ler ile metinlerin teksir ve 
bastırılması için lüzumlu kâ
ğıt, baskı ve sair masrafları 23 000 23 000 23 000 

501 
502 

10 
20 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 yılları borçları 
1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

9 641 002 

20 000 

20 000 
1 050 

21 050 

1 159 301 

20 000 

20 000 
1 050 

21 050 

1 196 801 

20000 

20 000 
1 050 

21 050 

Beşinci kısım yekûnu 41 050 41 050 41 050 
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Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüf için 
Hükümetçe Eneümeree 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 
1 

1 - Tamirler 
Yapı tamirleri ve küçük yapı
lar 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Makina, âlet ve malzemelerin 
tamiri 
Kimy a haneler makine, alet ve 
malzemelerin onarımı 
Tartı aletlerinin tamiri 

12 OOO 
21 716 887 
4 484 117 
9 641 002 

41 050 

35 895 056 

30 000 
300 000 

330 000 

1 500 
2 000 

12 000 
17 692 326 
2 277 250 
1 159 30-1 

41 050 

21 181 927 

130 000 
0 

130 000 

1 500 
3 000 

12 000 
17 692 326 
2 277 250 
1 196 801 

41 050 

21 219 427 

130 000 
0 

0 

1 500 
3 000 

Fasıl yekûnu 3 500 4 500 4 500 



V.UUUUA TU jumısaaıaa ve&u u 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

/ 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Kimy ananeler 
Tartı aletleri 
Deniz motörleri makinalan 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

Yapı işleri ve esaslı tamirat 
için (Nafıa Vekâleti bütçesine) 

Yatmmlar umumiyekûnu 

13 000 
15 000 

450 000 

478 000 

811 500 

1 536 000 

2 347 500 

10 000 
15 000 

200 000 

225 000 

359 500 

1 400 000 

1 759 500 

10 000 
15 000 

200 000 

225 000 

359 500 

0 

0 

V 
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Rapor 
31.1. 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ziraat Vekâleti 1957 malî yılı bütçe teklifi tarafımızdan tetkik olunmuştur. . 

Ziraat Vekâletinin çeşitli ziraat mahsullerimizin istihsallerini artırmaya, kalitelerini yükseltme
ye ve bu suretle çiftçimizin satmalına gücünü ve hayat standardını yükseltmeye matuf hizmetleri 
için 1957 bütçesiyle teklif olunan tahsisat 132 074 067 liradır. Bu teklif geçen seneye nazaran 
22 114 938 lira bir fazlalık göstermektedir. 

Bu husus geçen seneki temennilerimize uygun görülmekle beraber artışın mütezayit bir nispet 
dâhilinde olmadığına bilhassa işaret etmek isteriz. Kaldı ki, bu 22 milyonluk artış içinde 8 000 000 
lirası 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü maddeleri gereğince ve 3,5 milyon lirası da 
yine hususi kanunları gereğince her yıl Ziraat Bankasına ödenmekte olan masraflar karşılığı ola
rak konulmuş ve bu bakımdan mevcut zirai hizmetlerin genişletilmesine matuf olan artış miktarı 
yalnız 10 milyon liradan ibaret kalmıştır. 

Muhtelif maksatlarla talebedilmiş olan tahsisat hakkında kayda değer hususat ile temennileri
miz aşağıda'fasıllar itibariyle arz olunmuştur. 

201. Bu fasıldaki 3 935 525 lira fazlalığın esasını 6773 sayılı Kanunla alman kadrolara ait 
tahsisat tutarı teşkil etmektedir. 

202. Bu fasıldaki 1 339 300 lira fazlalık her yıl geııişliyen küçük su ve toprak muhafaza iş
leri, zirai mücadele ve veteriner hizmetlerinin genişletilmesinden ileri gelmiştir. 

307 — 1 084 000 lira tutarındaki fazlalığın 916 500 lirası ÎCA ve FAO Teknik yardımların
dan faydalanılarak memleketimize getirilmiş bulunan ecnebi mütehassısların masraflarına ve mü
tebakisi de veteriner hizmetleri için lüzumlu muvakkat memuriyet (harcırahına karşılık olarak ta-
lebedilmiştir. 

309 —• Bu fasıldaki 251 400 lira fazlalık nakil vasıtası adedinin sabit kalmasına rağmen iş 
hacminin artmasından ileri gelmiştir. 

416 — Buradaki 209 600 lira fazlalığın bu sene okulların ders kitapları telif hakkı ve tabı 
masrafları karşılanması ve beher talebe için hesaplanan iaşe bedellerindeki artıştan husule gel
miştir. 

417 - 10 — Zirai mücadele hizmetleri için 1956 malî yılında bütçe ile alman 8 000 000 liralık 
umumi masraflar tahsisatı kâfi gelmediği, sene içinde 2 000 000 liralık bir tahsisat daha istenilip 
kullanıldığı halde, bu maddeye 1957 yılı için de yine 8 000 000 liralık bir teklifte bulunulmuştur. 
1957 yılı içinde yapılması icabeden zirai mücadeleler için bu tertipteki tahsisatın kifayet etmiye-
ceği kanaatine varıldığından 417/10 tertibine 2 000 000 lira daha ilâvesini teklif ediyoruz. 

417 - 40 — Her sene Arap memleketlerinde zuhur eden çöl çekirgesinin memleketimize de 
akın etmesini önlemek maksadiyle bu zararlının yayılmadan imhasını temin için 1952 yılından beri, 
bu husustaki anlaşma hükümleri dâhilinde FAO İdaresine Ziraat Vekâletince zehirli yem yardımı 
yapılmaktadır. 1957 yılında da bu maksat için lüzumlu muameleye başlanılmış' ise de FAO İda
resince bu yardımın bâzı nakliye güçlüklerinden dolayı nakten yapılmasının istenildiği ve bu ta
lebin maslahata daha uygun olacağı mütalâa edümektç olduğundan 1957 yılı bütçesinde ayrı bir 
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madde açılarak bu maksat için 72 000 üra miktarında tahsisat konulması icabettiği kanaatine 
varılmıştır. 

418 — Bu fasıldaki 391 000 lira fazlalık bilhassa köy çayır ve meralarının ıslahı ve yeni yem 
nebatları yetiştirilmesi hizmetlerinin genişletilmesinden ileri gelmiştir. 

Ziraat Vekâleti b'Vçe&inde 1957 yılında (Köylerde yapılacak hayvan besleme demonstrasyon-
ları umumi masrafları) namiyle 418/80 tertibinin açıldığı memnuniyetle müşahede edilmekle bera
ber bu maksatla konulan tahsisat miktarı yapılması derpiş olunan işe nispetle çok az bulunmuş
tur. Bu itibarla bu tertibe mütaakıp yıllar bütçesiyle daha mâkul miktarda tahsisat teklifinde bu
lunulması ve bu maddedeki tahsisatın sarfını mümkün kılmak üzere bütçenin R cetveline ilişik 
formül örneğinin ilâvesi temenniye şayan görülmüştür. * 

419 — Bu fasılda görülen 369 000 liranın bilhassa bağ - bahçe/sebzecilik, zeytincilik ve çay 
yetiştirilmesi işlerinin genişlemesinden dolayı tevellüdettiği görülmüştür. 

420 — Buradaki 154 bin lira tutarındaki fazlalık vekâletçe tatbik edilmekte olan tavukçuluk 
projesinin 1957 yılında yeniden dört yerde uygulanmasına geçilmesi derpiş edilmekte olduğundan 
ileri gelmektedir. 

V * 
424 — Bu fasılda bulunan 437 000 lira fazla tahsisat ile ruam, şarbon, tüberküloz ve diğer 

mühim hayvan hastalıkları mücadelesinin genişletilmesi ve bu maksatla itlaf edilecek hayvan be
dellerine karşılık ödenecek tazminatın karşılanması derpiş olunmuştur. 

426 — Burada görülen 142 400 lira fazlalık yerli mensucat sanayiimizin şiddetle ihtiyacı bulunan 
iyi kaliteli yapağı elde edilmesine matuf merinoslaştırma faaliyetinin 1957 yılında genişletilmesi 
düşüncesiyle konmuştur. 

428 — Bu fasıldaki 1 850 000 lira tutarındaki fazlalık 1957 yılında daha fazla sayıda küçük su 
işinin ele alınacağı toprak etüd ve tahlillerine hız verileceği ve toprak muhafaza faaliyetinin geniş
letileceği derpiş olunarak teklif edilmiştir. Ancak raportörlerinizin bu mevzuda yapmış olduğu 
etraflı tetkikler neticesinde bu sahada beklenen hizmetlerin kısa zamanda realize edilmesinin bu 
tahsisatla mümkün olmıyacağı neticesine varılmıştır. Filhakika tetkiklerimize, göre halen vekâlet 
elinde etüd ve proje masrafları 1956 yılı tahsisatından karşılanmış 218 projenin meveudolduğu 
buna mukabil bu fasıldan teklif olunan tahsisatın bu projelerin tahminî keşif bedeli tutarlarını an
cak karşılıyabileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla 428 nei faslın ilgili tertiplerine en az 1 000 000 lira
nın daha ilâvesini yüksek encümenin takdirine arz ederiz. 

.429 — Zirai mücadelelerin tatbiki çok miktarda ilâç sarfını ieabettîrdiği ve 1956 yılında Tür
kiye Zirai Donatım Kurumuna getirtilen ilâçların 1956 yılı bütçesindeki tahsisat kifayetsizliği do-
layısiyle mubayaa, muamelesinin ikmal edilemediği ve 1957 de programa alman mücadelelerin tat
biki için de 7 milyon liradan fazla bir yekûna varan ilâç mubayaasına ihtiyaç bulunduğu halde bu 
tertipte lüzumlu miktarda ödeneğin konulmadığı yapılan tetkikler neticesinde anlaşılmış bulun
maktadır. Müfredatı şifahen arz edilecek mucip sebepler dolayısiyle bu tertibe 5 000 000 liralık 
tahsisatın daha ilâvesini lüzumlu görmekteyiz. 

450 — Ankara ve Ege Ziraat fakülteleriyle Ankara Veteriner fakültelerinde okutulaeak ve ha
len okuyan talebeye verilecek burs ve üniversite harçları karşılığı olarak 272 550 lira fazla teklif
te bulunulmuştur. , -

453. — Bu fasılda görülen 67 438 lirana 50 000 lirası bu yıl içinde Türkiye'de yapılacak bey
nelmilel Pamukçuluk Kongresi masraflarda karşılık ve 17 438 lirası da muhtelif beynelmilel teşek
küllere katılma hissesi olarak konulmuştur. Ancak bütçenin meclise intikalinden sonra âzası bu
lunduğumuz (Akdeniz memleketleri Narenciye Daimî İrtibat; Komitesi) Genel Sekreterliğinin vâki 
eklifi üzerine her memleketin bu komiteye yılda 1 800 lira tutarında aidat ödemesi icabettiğinden 

453 faslının 10 ncu madesine bu miktar tahsisatın da ilâvesi lüzumlu görülmektedir. 



— 432 ~~ 
457. — Teknik mahiyetteki kongre masraflarına karşılık bu fasılda 108 000 lira tazla teklifte 

bulunulmuştur. . 
v 458. — Ziraat ve hayvancılığın bilhassa kalite bakımından yükseltilmesinde büyük rolü bulunan 

sergi ve müsabakalar için 62 500 lira fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

467. — Gerek teknik personelin ve gerekse çiftçinin meslekî bilgilerinin artırılmasında çok mü
him rolü bulunan ziraat ve veteriner kurslarının daha geniş bir surette tatbiki için 168 000 lira 
fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

71ü» — Çiftçilere yardım ve öğretim maksadiyle kullanılan Ziraat Vekâleti elindeki alet ve maJ-
zmenin tamirleri karşılığı 100 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

751. — Bu fasıl üzerinde yaptığımız tetkikler sonunda mevcut gözüken 99 766 lira fazla tahsisa
tın Veteriner Teşkilâtı için satınalmacak makina âlet ve malzeme karşılığı teklif olunduğu anlaşıl
mıştır. Halbuki 19157 için plâna alman zirai mücadele faaliyetlerinin lâyita veçhile icrası için hUj 
değilse 500 000 liranın daha ilâvesini teklif «diyoruz. 

m 
761 — 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi gereğince bu faslın 10 ncu maddesinde 

5 500 000 liralık bir tahsisat teklif edilmekte ise de, 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının 20 nci maddesinin (a) fıkrasında: 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesinin 
1957 yılı bütçe yılında tatbik olunmıyacağı zikredilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu maddenin 
(a) fıkrasının değiştirilerek 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi gereğince 1957 yılında 

-5 500 000 liranın konulmuş bulunduğunun hükme bağlanması icabetmektedir. 

771 — Bu fasıldaki 3 547 630 lira fazlalıktan 800 910 lirasının 5254 sayılı Kanunun tatbika
tından, 1 000 000 lirasının Çay kanunları gereğince Ziraat Bankasına yatırılacak ödemelerden v* 
1 746 720 lirasının da 5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak ödemelerde» 
ileri geldiği anlaşılmakta ise de 3788 ve buna ek 5748 ve 6754 sayılı Çay kanunları gereğince 28 Şu
bat 1957 tarihine kadar çay yetiştiricilere açılacak kredi tutarlarının faiz ve muamele vergileriyle 
birlikte 8 218 563 liraya baliğ olacağının 2 Aralık 1956 tarihinde T. C. Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünden Ziraat Vekâletine bildirilmiş olduğunu Yüksek Encümenin ıttılaına arz ederiz, 

773 — Bu fasıldaki 450 000 lira fazlalıktan 250 bin lirası veteriner ve 200 000 lirası da ziraat 
müesseselerine verilecek döner sermayeden ileri gelmektedir. 

Teklif ve temennihr 

Ziraat Vekâleti 1957 malî yılı bütçesinin fasılları üzerindeki bu mâruzâtımızdan sonra aşağıdaki 
hususları ayrıca tebarüz ettirmeyi lüzumlu görmekteyiz : 

1. 1956 malî yılı bütçesinin tetkiki sırasında komisyonumuzca temenniye şayan görülen husus
lar arasında yer almış bulunan zirai mücadele ve zirai karantina kanunu lâyihasının bu temenniye 

- uyularak sene içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olduğunu memnuniyetle görmek
teyiz. 

2. Ziraat Vekâleti Teşkilâtının ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilecek bir hale getirilmesi için 
yeni bir teşkilât kanunu hazırlanması hususunda geçen seneki temennimizi muhafaza ediyoruz. 

3. Bölge ziraat okullariyle, teknik zirat okul İrinin tedris sistemlerinin ıslahı ve bu okullara 
kanunlarındaki gayelere uygun bir veçhe verilmesine dair geçen seneki temennimizi tekrar ediyo
ruz. 

4. Mukaveleli çiftçiler vasıtasiyle teminine çalışüan hububat tohumluğu ihtiyacının, üç kurak 
senenin üst üste gelmesi ve mukaveleli çiftçiler tarafından yetiştirilen tohumlukların değer fiyatla 
satılamaması gibi sebepler yüzünden lâyıkiyle inkişaf edemediğini görüyor ve bu hususta daha 
esaslı tedbirlerin alınmasını temenniye şayan bulmaktayız. 
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5. Encümenimizin geçen yıl bütçesi vesilesiyle hazırlanan raporunda da işaret edildiği gibi, hu

bubat istihsalinde temizlenmiş ve ilaçlanmış tohumluk kullanılmasının büyük tesiri vardır. Buna rağ
men Ziraat Vekâletince 1956 yılında ancak, 96 yeni selektör mubayaa edilmiş ve 1957 yılı bütçe
siyle yeni selektör- temini derpiş olunmamıştır. Filhakika memleketin muhtaç bulunduğu 6 000 se
lektörün tamamının Devlet tarafından temini ve işletilmesinin büyük masraflara baliğ olacağı da 
aşikârdır. Bu itibarla selektör mevzuunun en kısa bir zamanda halli için lüzumlu tedbirlerin bir an 
önce alınmasına dair geçen seneki temennimizi aynen muhafaza ediyoruz. 

6. Memleket ziraatinin kalkındırılmasında gerek zirai ekonominin ve gerekse doğrudan doğru
ya ziraat tekniği ile alâkalı çeşitli mevzulardaki araştırma neticelerinin çok mühim rolü bulundu
ğu halde son zamanlarda zirai araştırma müesseselerinin, Vekâletin hizmet sahalarındaki inkişaf. 
temposuna uygun olarak gelişemediği Ziraat Vekâletinden beklenen hizmet ve vazifelerin birinci 
derecede bu müesseseler mesaisine istinadetmesi icabederken bâzı mühim araştırma şubeleriAde 
bilhassa eleman bakımından her yıl biraz daha zayıflama müşahede edildiği ve bu yüzden iğle
rin lâyık olduğu şekilde yürütülemediği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan gerek zirai ekonomi gerek
se ziraat tekniği ile alâkalı muhtelif mevzulardaki araştırma işlerinin müspet ilim anlayışına göre 
ve bütün icaplariyle yeniden organize edilmesi temenniye şayan görülmektedir. 

7. Ziraat Vekâleti bütçesinde 1957 yılında ziraat sanatları umumi masrafları namiyle 421 ve 
toprak muhafaza işleri umumi masrafları namiyle 428/50 olmak üzere iki yeni tertibin açıldığı 
memnuniyetle görülmüş bulunmakla beraber, konulan tahsisat miktarları yapılacak işlere nispet
le çok az bulunmuştur. îlk sene için bu miktarlarla işe başlanması muvafık görülse dahi bu ter
tiplerin taallûk ettiği işlerin her birinin memleketimiz iktisadiyatındaki ehemmiyeti dolayısiyle 
mütaakıp yıllar bütçelerinde mâkul ve daha fazla miktarlarda tahsisat teklifi ve 421 nci fasıldaki 
tahsisatın sarfını mümkün kılmak üzere bütçenin R cetveline ilişik formül örneğinin ilâvesi temen
niye şayan görülmüştür. 

8. Ziraatimizle alâkalı birçok mevzulardaki inkişaf ve yeni ihtiyaçların meydana çıkması do-
layisiyle bu sahalardaki mevzuatın revizyonu veya eksik olanlarının yeniden tedvini bir zaruret 
halinde hissedilmektedir. Bu hususta bilhassa (meralardan istifade ve amenejman, ziraat sanat
larına mütaallik tesislerin kurulma, işletilme, kontrol ve murakabesi, kimyevi gübre ithalât, ima
lât ve istimalinin bir nizam altına sokulması) bu iş için büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu 
itibarla bu mevzularda vekâletçe hazırlanmakta olduğuna muttali bulunduğumuz kanun lâyihalariyle 
toprak muhafaza ve zirai sulama teşkilâtı hakkındaki lâyihanın bir an evvel ikmaliyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine şevkinin temini temenniye değer bulunmaktadır. 

9. Hayvancılığımızın istenen ölçü ve genişlikte inkişafını sağlamak için bu mevzu üzerinde ehem
miyetle durulmasını ve gereken tedbirlerin süratle alınmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Saygılarımızla. 

Çankırı Mebusu İçel Mebusu Muş Mebusu Rize Mebusu 
T. N. Uygur î. Gürgen Ş. Çağlayan H. Agun 

Elâzığ Mebusu Trabzon Mebusu 
ö. F. Sanaç t. Şener 
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418/60N 

Köylerde yapılacak en uygun tipteki yeşil yem silolarının inşası için taş, çimento, harç, hafriyat 
yeşil yemler ve diğer ilâve yemlerle taşıma, biçme ve diğer bilûmum masraflar. 

418/80 
Köylerde yapılacak hayvan 'besleme gösterileri için kullanılacak çeşitli bilûmum yemler, mine

ral maddeler kulak sosn raptiye, süt ölçme kabı, ölçme şeridi ve bastonları yem dağıtıcı masraflar. 
421 

R. Formülü 

1957 yılı bütçesinde muhdes 421 nci fasla ilâve edilecek masraflar: 

Vilâyet ve müesseselerde ziraat sanatları mevzuunda (Meyva ve sebze konserveciliği, kurutmacı-
lık, marmelât, ve emsali işlemeler, şıra, şarap, bira, sirke, pekmez imalâtı, sütçülük, peynircilik, yağ
cılık ve saire üzerinde) yapılacak her türlü demonstrasyon masrafları. 
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1956 1957 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
tenzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

11 
12 
21 
22 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

2 226 575 
22 320 000 

2 500 

6 250 

24 555 325 

2 572 100 
25 910 000 

1 

1 

28 482 102 

2 572 100 
25 910 000 

1 

1 

28 482 102 

202 * Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 302 175 309 400 309 400 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 10 395 925 11 728 000 11 728 000 

JFasıl yekûnu 10 698 100 12 037 400 12 037 400 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

27 200 

107 525 

134 725 

33 150 

133 600 

166 750 

33 150 

133 600 

166 750 

20â Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 98 600 98 600 98 600 



Ziraat Vekâleti 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

436 

M. 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar ' 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 45 000 45 000 45 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 665 000 750 000 750 000 

21 Merkez memurları' doğum yar
dımı v 6 000 6 000 6 000 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 115 000 135 000 135 000 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı * 2 000 2 000 2 000 

32 Vilâyet memurları ölüm yar
dımı 10 000 15 000 15 000 

40 Yakacak zammı 26 500 26 500 26 500 

Fasıl yekûnu 869 500 979 500 979 5C0 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı 
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 3 000 3 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T, O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 369 200 1 569 000 1 569 000 
Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 1€0 
Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

10 Ek görev tazminatı 88 520 88 520 88 520 
20 Askerlik dersi öğretmenleri

nin ücreti 2 000 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 90 520 90 020 90 020 

ikinci kısım yekûnu 37 821 070 43 428 472 43 428 472 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edPen 
Lira Lira Lira 

301 

^ 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçiıneü kmm - Yönetim 
masraftan 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtmp 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

10 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 500 

10 000 

48 500 

55 000 
140 000 
135 000 
18 500 
23 000 

100 000 

10 000 
7 000 
7 000 

10 000 
10 000 
20 000 

64 000 

55 000 
140 000 
115 000 
18 500 
27 000 

125 000 

10 000 
7 000 
7 000 

10 000 
10 000 
20 000 

64 000 

55 000 
140 000 
115 000 
18 500 
27 000 

125 000 

Fasü yekûnu 471 500 

303 
304 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üe-

25 000 

75 000 

480 500 

25 000 

75 000 

305 

480 500 

25 000 

75 000 

21 
22 

11 
12 

-

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

200 000 
70 000 
62 500 

407 500 

33 500 
293 000 

326 500 

200 000 
70 000 
70 000 

415 000 

33 500 
293 000 

326 500 

200 000 
70 000 
70 000 

415 000 

33 500 
293 000 

326 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 14 200 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
21 Ziraat işleri muvakkat vazife 

harcırahı 
22 Veteımer işleri muvakkat va

zife harcırahı 
23 Pamuk işleri muvakkat vazife 

harcırahı 
24 Yayın işleri ve köy etüdleri 

muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 
(Bu maddedeki tahsisattan 
lüzum görülecek miktar teknik 
yardım projelerinin gerektir
diği masraflar karşılığı olarak 
T. C. Merkez Bankasındaki 
hususi hesaba yatırılabilir) 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince , 
verilecek tazminatlar (Ziraat) 292 500 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Veteri
ner) 425 000 

14 200 14 200 

200 000 
20 000 

2 254 500 

1 300 000 

35 000 

10 000 
170 000 
35 000 

200 000 
20 000 

2 504 500 

1 400 000 

35 000 

10 000 
180 000 
35 000 

200 000 
20 000 

2 504 500 

1 400 000 

35 000 

10 000 
180 000 
35 000 

255 000 1 171 500 1 171 500 

300 000 

475 000 

300 000 

475 000 

11 
12 

11 

Fasıl yekûnu 4 997 000 6 331 000 6 331 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

* Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 

10 000 
30 000 

40 000 

3 000 

10 000 
45 000 

55 000 

3 000 

10 000 
45 000 

55 000 

3 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M, Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

12 Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

31 Ziraat işleri taşıtları işletme 
masrafları 

32 Ziraat işleri taşıtları onarma 
masrafları 

33 Veteriner işleri taşıtları işlet
me masrafları 

34 Veteriner işleri taşıttan onar
ma masrafları 

35 Pamuk işleri taşıtları işletme 
masrafları 

36 Pamuk işleri taşıtları onarma 
masrafları 

37 Yayın işleri ve köy etüdleri 
taşıtlan işletme masrafları 

38 Yayın işleri ve ko^ etüdleri 
taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

1 670 000 

452 800 

. 468 000 

133 700 

14 000 

5 000 

8 000 ' 

2 000 

2 758 500 

9 088 700 

2 000 

1 748 000 

- 550 000 

500 000 

172 900 

18 000 

6 000 

8 000 

2 000 

3 009 900 

10 721 100 

2 000 

1 748 000 

550 000 

500 000 

172 900 

18 000 

6 000 

8 000 

2 000 

3 009 900 

10 721 100 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Okullar umumi masrafları 

10 Bölge ziraat okulları 600 000 650 000 650 000 
20 Teknik ziraat okulları 1 420 000 1 491 500 1 491 500 
30 Teknik balıçrv anlık okulları 610 000 695 000 695 000 
40 Hayvan sağlık memurları ve 

Nalbant Okulu 150 000 150 000 * 150 000 
50 Makinist okulları 135 900 139 000 139 000 

Fasıl yekûnu 2 915 900 3 125 500 3 125 500 

Zirai mücadele 
10 Umumi masraflar 8 000 000 8 000 000 10 000 000 
20 Mücadele enstitüsü ve müca

dele istasyonları 230 000 250 000 250 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

30 Fümigatuvarlar masrafları 
40 Çekirge mücadelesi için F. A. 

O. ye yardım 

Fasıl yekûnu 

Tarla ziraatı, tohum ıslâh, 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 bitkileri ıslah, deneme 
ve üretme işleri 

40 Köy çayır ve meralarının ıslah 
ve toplu köy yoncalık ve ko
rungalıkları tesisi 

50 Melez mısır demonstrasyorı ve 
teşmili işleri 

60 Köylerde yapılacak yem silo
ları gösterileri masrafı 

70 Çeltik Kanunu uygulama mas
rafları 

80 Köylerde yapılacak hayvan 
besleme demonstrasyon umu
mi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Bahçe ziraati isteri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 

10 Bağcılık, meyvacılık, sebzeci
lik ve süs nebatları işleri ve 
kurumları 

20 Zeytin işleri ve kurumlan 
30 3788, 5748 ve 6754 sayılı ka

nunların gerektirdiği çay işleri 
40 Köy fındıklıklarının ıslahı 

1066 . 1957 yüı için 
Yıl ı v Hükümetçe Encümende 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 30 000 30 000 

0 0 İ 

8 260 000 8 280 000 10 280 001 

350 000 420 000 420 000 

127 000 150 000 150 000 

100%00 100 000 100 000 

1 025 000 l 250 000 1 250 000 

25 000 25 000 25 000 

5 000' 28 000 28 000 

5 000 5 000 5 000 

0 50 000 50 000 

1 637 000 2 028 000 2 028 000 

1 758 000 2 000 000 2 000 000 
270 000 300 000 300 000 
503 000 600 000 600 000 
40 000 40 000 40 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira •• 

ıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

50 Köylerde kurulacak toplu köy 
bağ ve meyvalıkları 65 000 65 000 

Ziraat sanatları 
rafları 

umumi mas-

10 
20 
30 
40 

Pamuk işleri umumi masraf
ları 
Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işjeri umumi masrafları 
Veteriner mücadele, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteriyolo
ji ve serum kurumlan ve lâ-
boratuvarlar kurma ve idare 
işleri umumi masrafları 
Umumi masraflar 
Veteriner sağlık kurumları 
Hayvan tazminatı 
Veteriner malzeme ambarı 

0 

180 000 

1 100 000 

50 000 

210 000 

500 000 
1 073 000 
810 000 
80 000 

700 000 
1 100 000 
1 000 000 
100 000 

Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 

10 Aygır depoları 
20 Koyun ve kürk hayvanları ve 

numune ağıllan 
30 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

ve kurumlan 

1 500 000 

40 000 

421 000 

65 000 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

îpekböçekçilik, tavukçuluk, 
arıcılık işleri umumi masraf -
lan 
îpekböçekçilik işleri ve ku
rumlan 
Tavukçuluk ve ancılık işleri 
ve kurumlan 

Fasıl yekûnu 

2 636 000 

65 000 

446 000 

511 000 

3 005000 

65 000 

600 000 

665 000 

3 005 000 

65 000 

600 000 

665 000 

50 000 

210 000 

1 100 000 1 100 000 

700 000 
1 100 000 
1 000 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 2 463 000 2-900 000 2 900 000 

1 500 000 1 500 0ÖÖ 

40 000 40 009 

460 000 460 000 
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Tahsisatın nev'i 

Sum tohumlama 
îhsa ve organizasyon 

Fasıl yekûnu 

Merinos şleri umumi masraf
ları 
Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kîmyevi gübre, küçük su ve 
arteziyen işleri umumi masraf
ları 
Küçük su ve arteziyen işleri 
Sulama istasyonları 
Kimyevi gübre denemeleri teş
mili 
Toprak etüd ve tahlilleri 
Toprak muhafaza işleri umumi 
masrafları ' 

kâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

300 000 
2 000 

2 263 000 

707 600 

2 500 000 
550 000 

200 000 
50 000 

0 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

300 000 
2 000 

2 302 000 

1 

850 000 

-

4 000 000 
600 000 

200 000 
250 000 

100 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

350 000 
2 000 

2 352 000 

850 000 

5 000 000 
600 000 

200 000 
250 000 

100 000 

429 

Fasıl yekûnu 3 300 000 5 150 000 6 150 000 

10 
20 
30 

Kimyevi madde, ecza ve ilâç-
lar 
Ziraat işleri 6 850 000 6 850 000 
Veteriner işleri 761 500 800 000 
Yayın işleri 2 000 2 000 

•9 850 000 
800 000 

2 000 

Fasıl yekûnu 7 613 500 7 652 000 10 652 000 

431 
450 

451 

At yarışları ikramiyesi 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

452 Staj masraf lan 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön-

40 000 

33 000 
135 000 

Fasıl yekûnu 168 000 

40 000 

30 000 
127 000 

157 000 

40 000 

1 242 450 1 515 000 1 515 000 

30 000 
127 000 

157 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

derilecekleriıı lıarcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Türkiye'de yapılacak millet
lerarası teknik toplantılar ve 
açılacak yetiştirme merkezle
ri umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 

10 îç fuarlar 
20 Hayvan sergilen ve teşvik ik

ramiyeleri 
30 Ziraat sergi ve meşherleri ve 

müsabakaları ve teşvik ikra
miyeleri 

Fasıl yekûnu 

Kurs umumi masrafları 
10 Yatılı ve yatısız makinist kurs

ları 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

214 250 214 250 214 250 

510 000 500 000 500- 000 

724 250 714 250 714 250 

168 417 185 855 187 655 

65 000 65 000 65 000 

10 000 60 000 60 000 

243 417 310 855 312 656 

142 000 250 000 250 000 

3 000 3 000 3 000 
170 000 200 000 200 000 

17 500 50 000 50 000 

190 500 253 000 253 000 

385 000 235 000 235 000 
110 000 260 000 260 000 
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1956 1957 yılı için .. 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

30 Veteriner kursları 2 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 497 000 515 000 515 000 

Dördüncü kısım yekûnu 36 839 617 41 077 605 47 129 406 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 65 198 65 000 65 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1952 -
20 1928 : 

_.... 

• 1955 yıllan borçları 
• 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

8 000 
2 000 

10 000 

75 198 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

Altıncı hısım - Yardıklar 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar 175 000 200 000 200 000 

Altıncı kısun yekûnu 175 000 200 000 200 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 
İkinci kısım yekûnu 37 821 070 43 428 472 43 428 472 
Üçüncü kısmı yekûnu 9 088 700 10 721 100 10 721 100 
Dördüncü kısım yekûnu 36 839 617 41 077 605 47 129 406 
Beşinci kısmı yekûnu 75 198 75 000 75 000 
Altmcı kısım yekûnu 175 000 200 000 200 000 

UMUMİ YEKÛN 84 011 585 95 514 177 101 565 978 
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Ziraat Vekâleti 

1956 
Yıl ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumlan 

Fasıl yekûnu 

İstimlâkler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu 

1 000 000 * 
50 000 

1 050 000 

500 000 
10 000 
2 000 

10 000 

522 000 
0 

60 000 
200 000 

260 000 

4 415 000 
300 234 
10 000 

100 000 

4 825 234 

1957 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 000 
100 000 

1 100 000 

600 000 
10 000 
2 000 

10 000 

622 000 

60 000 
200 000 

260 000 

4 415 000 
400 000 
10 000 

İOÖ 000 

4 925 000 

— 445 -
Üı için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 000 
100 000 

1 100 000 

600 000 
10 000 
2 000 

10 000 

622 000 

60 000 
200 000 

260 000 

4 915 000 
400 000 
10 000 

100 000 

5 425 000 

10 

Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince yapılacak ödemeler 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat Ban
kasına 

147 300 181 500 181 500 

5 500 000 5 500 000 
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— Ziraat Ve 

Tahsisatın nev'i 

6831 sayılı Kanunun 64 ncii 
maddesi mucibince Ziraat Ban
kasına 

Fasıl yekûnu 

kâleti 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

—».T _ . : — -

0 

0 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 
" îstenen kabul ediltn 

Lira Lira 

2 500 000 

8 000 000 

2 500 000 

8 000 000 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

10 Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesine dair 5254 
sayılı Kanunun 10 ncu madde
si gereğince yapılacak ödeme
ler " 9 757 880 10 558 790 10 558 790 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nci maddesi, 5748 ve 6754 sa
yılı kanunlar gereğince yapı
lacak ödemeler 1 000 000 2 000 000 2 000 000 

30 5389 sayılı Kanım* gereğince 
çıkan] an tahviller için vapıla-
cak ödemeler ' ' 3 250 880 4 997 600 4 997 600 

Fasıl yekûnu 14 008 760 17 556 390 17 556 390 

773 Döner sermaye 
10 Ziraat işleri ve kurumları 75 000 275 000 275 000 
20 Veteriner işleri ve kurumları 2 000 000 2 250 000 2 250 000 
30 Pamuk işleri ve kurumları 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 2 175 000 2 625 000 2 625 000 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için Nafıa Vekâleti Bütçesine 
aktarılacak olan I 999 500 1 290 000 0 

0 Taşıt mubayaası için Maliye 
Vekâleti Bütçesine aktarılacak 
olan 959 750 0 0 

Yatırımlar yekûnu 25 947 544 36 559 890 35 769 890 
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Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikimize tevdi buyurulan Münakalât Vekâletinin 1957 malî yılı bütçesi tarafımızdan incele
nerek bu husustaki müşahede ve temennilerimiz aşağıda arz olunmuştur, 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü faaliyeti: 

1956 yılında Devlet Demiryolları faaliyeti, mevcut vasıta ve tesislerinde büyük mikyasta bir art
ma olmamasına rağmen geçmiş selelere nazaran çok yüksek bir seviyeye ulaştığını memnuniyet
le müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Nakliyattaki bu artış mevcut vasıtaların daha verimli bir şekilde çalıştırılması ve personelin 
gayretleri sayesinde elde edilmiştir. 

Bununla beraber artan nakliyat hacminin emin ve seri bir şekilde ifasını temin edecek modern 
tesis ve cihazların teminini hedef tutan faaliyetlere de devam olunduğu görülmüştür. Bu faaliyetler 
cümlesinden olarak : 

Nakliyatın kesafet peyda ettiği merkezler arasında dizel işletmesini tesis etmek maksadiyle 90 
aded Dizel * Elektrik Lokomotifinin alınması tahakkuk ettirilmiş olup, bunlann 1957 yılından 
itibaren peyderpey servise konulacağı anlaşılmıştır. 

Bu işletmenin yanıbaşmda yine münakalenin kesif olduğu merkezler arasında bir merkezden 
sevk ve idare edilebilecek modern emniyet ve işaret tesislerinin inşasına başlanmış ve bütün demir
yolları şebekesinde modem telekominikasyon tesislerinin kurulması da ele alınarak mukaveleye bağ
landığı görülmüştür. 

Demiryolları İdaresinin 1956 yılı faaliyetleri arasında Sirkeci banliyosunda kurulan 28 kilo
metrelik çift hatlı elektrikli işletmeyi de zikredebiliriz. Bu işletmede bütün noksanlar ikmal olu
narak bugünkü ihtiyaca cevap verebilir bir duruma getirilmiştir. 

1956 yılında da mevcut vasıta ve tesislerin bakını, ıslah, takviye ve tamirlerine devam olun
duğu ve tabiî ömürlerini doldurmuş olan ray ve traverslerin yenileri ile değiştirildiği ve bâzı is
tasyon binaları ile diğer servis binalarının y3ıiiden inşa veya tevsilerinin ikmal olunduğu gö
rülmüştür, 

Bu faaliyetlere muvazi olarak beynelmilel faaliyetlere de hız verilmiştir. Demiryolları İdaremiz 
beynelmilel lnterfrigo teşekkülüne hissedar olmakla bozulabüecek maddelerin soğuk hava tertibatlı 
vagonlarla emniyetli bir şekilde nakli sağlanmıştır. 

Yine bu idare beynelmilel Erofima teşkilâtına girmekle ihtiyacımız olan standart vagonların 
uzun vadeli kredilerle tedarik imkânları temin olunmuştur. 

Bundan başka idari ve sosyal faaliyetlerin de teknik ve işletme faaliyetlerine muvazi olarak yü
rütüldüğü personelin terfihi ve sıhhi ihtiyaçlarının karşılandığı müşahede edilmiştir. 

Demiryol nakliyat hacminin 1957 senesinde memleket kalkınmasına muvazi olarak daha da ar* 
tacağis nazarı itibara alınarak 1957 yılı bütçesi ve faaliyet programı tertiplenmiş bulunmaktadır. 
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PTT Umum Müdürlüğü faaliyeti : 

Her türlü muhabere ve mürasele hizmetleriyle görevli olan PTT İdaresinin 1956 y?!ı faaliyetin
de geçmiş senelere nazaran büyük bir artış kaydedildiği görülmektedir. Posta, telgraf ve telefon 
işlerindeki bu artış mevcut vasıta ve tesislerin randımanlı bir şekilde çalıştırılması ve birçok yeni 
tesislerin hizmete alınması suretiyle temin olunmuştur. 

Bu cümleden olarak posta ve telgraf hizmetinin en küçük topluluğa kadar ulaştırılması prensibi
ne uyularak birçok yeni merkez, şube ve bayiliklerin açıldığı memnunlukla görülmektedir. 

Telefon ihtiyacının arz ettiği ehemmiyet göz önüne alınarak bilhassa büyük şehirlerimizdeki 
telefon santrallerinin tecdit ve tevsileri hususunda uzun vadeli anlaşmalara girişildiği ve gelecek 
yıllarda telefon derdinin halledileceği anlaşılmaktadır. 

Yine şehirlerarası telgraf ve telefon hatlariyle yardımcı tesislerin takviye ve inşası faaliyetleri 
devam etmektedir. 

Şehir ve kasabalarımızdaki PTT binalarının ihtiyacı karşılar bir duruma getirilmesi için bütçe
nin imkânı nispetinde çalışıldığı ve 1956 yılında bâzı şehirlerimizdeki binalar ikmal olunmakla be
raber birçoklarının da inşasına hızla devam edildiği görülmektedir. 

Yine 1956 yılında idari faaliyetlere de hız verilmiş personelin sosyal ve sıhhi ihtiyaçları kar
şılanmıştır. 

PTT idaremizin 1957 yılı bütçe ve faaliyet programının artan muhabere ve mürasele ihtiyacını kar
şılamak gayesiyle hazırlandığı müşahede edilmiştir.-

Demiryolları ve PTT İdaresine ait temennimiz : 

Memleketimizin büyük bir ihtiyacına cevap vermek üzere kısa bir zamanda gelişmesine lüzum 
bulunan her iki müessesenin verimli yatırımlara gidebilmesi için umumi bütçeden imkân nispetinde 
yardım yapılmasını ve gelirlerinden alınmakta olan vergi ve,hisselerin bu idarelere bırakılmasını 
faydalı görmekteyiz. 

Karayolları ulaştırması ; 

Geçen seneki bütçe raporunda Münakalât Vekâletinin karayolu ulaştırması sahasındaki faa
liyetinin tatmin edici olmadığına işaret edilmişti. Bu sene bu mevzuda vekâletin birçok husus
ları ele alıp tetkiklere başladığını müşahede ettik. Bu tetkiklerin bir an evvel ikmalini temin-
niye şayan görmekteyiz 

Denizyolları : 

Geçen seneki bütçe raporunda da temas edilmiş olduğu üzere Münakalât Vekâletinin deniz 
ulaştırmasmdaki murakabesi kâfi değildir. Takviyesi temenniye şayandır. Denizcilik Bankasının 
el'an zarar etmekte olduğu ve ıslah çarelerine tevessül etmek üzere durumunun bir heyet tarafından 
tetkika tâbi tutulduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan bu müessese üzerinde durulmasını faydalı gör
mekteyiz. 

Bununla beraber Denizcilik Bankasının Emekli Sandığı ile müştereken kurdukları Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Ortaklığının faydalı ve randımanlı bir şekilde çalıştığını memnuniyetle müşahede ettik. 

Liman işletmeleri : 

, Yine geçen seneki raporda temas edildiği üzere muhtelif müesseseler tarafından idare edilen liman 
işletmelerinin yeknasak bir esasa bağlanması lâzımdır. Dünya Bankası mütehassısları tarafından bu 
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mevzuun etüd edilmiş olduğunu Öğrendik. Buna ait kanunun bir an evvel hazırlanmasını lüzumlu 
görmekteyiz. 

Türk HavayoUan Anonim Ortaklığının faaliyeti: 

1 Mart 1956 tarihinde faaliyete geçen Türk Havayolları Anonim Ortaklığının kısa zamanda 
büyük inkişaflar kaydettiği görülmüştür. 

Halen elinde bulunan 28 aded uçakla memleket dahilindeki 23 meydan arasındaki hava müna
kalesi aksamadan devam etmiş, bu arada mücavir beynelmilel seferler de idame ettirilmiştir. Bu 
uçakların normal bakım ve tamirleri yapılmakla beraber bir kısmının revizyonları da ikmal olun
muştur. Revizyona muhtaç diğer uçakların da 1957 yılında revizyonlarının yaptırılacağı anla
şılmıştır. 

Memleket dâhilinde hava yolculuğuna gitgide artan rağbet nazarı itibara alınarak ortaklık ta
rafından yeni uçaklar ve bunların bakım ve tamirine lüzumlu hangar ve tesislerin satmalmması hu
susunda müzakerelere girişildiğini memnunlukla müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu suretle yakın 
bir gelecekte yurt içi hava münakalesi en iyi bir şekilde temin edileceği gibi yeni beynelmilel hat
ların açılması da mümkün olabilecektir. 

Seferi münakale teşkilâtı: 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında ihtiyaca cevap vermediğine işaret edil
miş olan Münakalât Vekâletinin seferi vezaifine ait 4655 sayılı Kanun yeni baştan gözden geçirile
rek hazırlanan tasarının mütalâaları alınmak üzere vekâletlere gönderildiğini tesbit etmiş bulun
maktayız. 

Münakalât Vekâleti bütçesi hakkındaki mâruzâtımız bundan ibarettir. Müzakere esnasında fasıl
lara ait ayrıca malûmat verilecektir. 

Keyfiyeti encümenimizin yüksek takdirlerine arz ediyoruz. 

Ankara Mebusu Çoruh Mebusu Eskişehir Mebusu Malatya Mebusu 
Muhlis Ete Y, Giimüşel Muhtar Başkurt Nüvit Yetkin 

İmzada bulunamadı 

Muş Mebusu Ordu Mebusu Siird Mebusu 
Şemsettin Ağaoğlu Sabri îşbakan Baki Erden 
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Münakalât Vekâleti 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümen ee 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 000 

203 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I -"Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 930 500 940 000 940 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 206 700 1 212 000 1 212 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 500 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 000 1 1 

Fasıl yekûnu 2 138 700 2 152 002 2 152 002 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 201025 202 725 202 725 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 324 325 394 000 394 000 

Fasıl yekûnu 525 350 596 725 596 725 

11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

10 625 

1 

10 626 

29 000 

1 

29 001 

29 000 

1 

29 001 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 18 000 20 000 20 000 
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12 

21 

22 

31 

32 

10 
20 

— Münakalât 1 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı * 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ücretler ve tazminler 
Ek görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

/ekâleti 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

32 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

1 

105 400 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

2 848 232 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

30 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

1 

106 600 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

2 952 484 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

1 

1C6 600 
2 100 

4 355 

300 

4 655 

2 952 484 

301 

üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

4 500 
3 000 
1 800 
3 000 

4 500 
3 000 
1 800 
4 500 

4 500 
3 000 
1 800 
4 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümene© 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 Aydınlatma 
60 İsıtma 

3 000 
5 500 

3 000 
5 500 

3 000 
5 500 

Fasıl yekûnu 20 800 22 300 22 300 

302 

303 
304 

Vilâyetler btiro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf iic-

4 500 
4 000 
13 000 
6 500 
6 500 
10 500 

4 500 
6 000 
12 000 
6 500 
10 000 
12 000 

4 500 
6 000 
12 000 
6 500 
10 000 
12 000 

45 000 51 000 51 000 

20 000 

5 000 

20 000 

5 000 

20 000 

5 000 

-

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
hareırahlariyle başka masraf
ları 

15 000 
15 000 
15 000 

50 000 

7 500 
27 000 

34500 

60 000 

20 000 
45 000 
50 000 
10 000 

75 000 

15 000 
30 000 
20 000 

70 000 

7 500 
30 000 

37 500 

38 000 

20 000 
35 000 
50 000 
10 000 

75 000 

15 000 
30 000 
20 000 

70'000 

-

7 500 
30 000 

37 500 

38 000 

20 000 
35 000 
50 000 
10 000 

75 000 
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• 

Tahsisatın 

Münakalât Vekâleti 

nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

- için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

70 Liman reis ve memurlarmm 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için deniz taşıtları üc
retleri 12 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 212 000 202 000 202 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 4 000 5 500 5 500 
12 Vilâyetler 3 000 6 000 6 000 

309 

408 
416 

417 

11 

12 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
Liman idareleri masrafları 
Mayın yoketme masrafları 
Deniz taşıtları işletme masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

7 000 

2 000 

2 000 

4 000 

453 300 

3 000 

280 000 

6 000 

20 000 

26 000 

11 500 

2 000 

2 000 

4 000 

456 300 

3 000 

280 000 

6 000 

20 000 

26 000 

11 500 

2 000 

2 000 

4 000 

456 300 

3 000 

280 000 

6 000 

20 000 

26 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 8 500 8 500 8 500 



F. M. 

20 

Münakalât Vekâleti 

1956 
"' Y ı l ı 
tahsisatı 

Tahsisatın nev'i Lira 

Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

5 000 

13 500 

453 

476 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği-masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira . 

5 000 

13 500 

5 000 

13 500 

payı 
20 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

53 000 
* 

17 000 

70 000 

40 000 

432 500 

65 350 

40 000 

105 350 

30 000 

457 850 

65 350 

40 000 

105 350 

30 000 

457 850 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Cteçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan 
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım vekûnu 

3 000 3 000 3 000 

3 000 
500 

3 500 

6 500 

3 000 
500 

3 500 

6 500 

3 000 
500 

3 500 

6 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısmı yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
2 848 232 . 

453 300 
432 500 

6 500 

12 000 
2 952 484 

456 300 
457 850 

6 500 

12 000 
2 952 484 

456 300 
457 850 

6 500 

3 752 532 3 885 134 3 885 134 



Münakalât Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen* kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımi ve küçük yapılar 
Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme-

30 000 

Tamir atelyesi için satmalına
cak makiua alet ve malzeme
ler 
Liman idareleri için satmalı
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 
Hava trafik kontrol merkezle
ri için satmalınacak bord ve 
malzeme 

10 000 

50 000 

2 000 

Yatırımlar'yekûnu 118 000 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Nafıa Vekâleti bütçesine) 

UMUMÎ YEKÛN 

30 000 

10 000 

50 000 

0 

118 000 

182 000 

65 000 

247 000 

30 000 

lerin onanmı 
Liman dairelerine ait deniz ta
şıtlarının onanmı 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

istimlâk ve satınalma masraf
ları 

8 000 

20 000 

0 

12 000 

30 000 

50 000 

12 000 

30 000 

50 000 

10 000 

50 000 

182 000 
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Rapor 
o.Il. 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 
» 

Çalışma Vekâletinin tarafımızdan tetkik edilen 1957 yılı bütçe teklifi hakkındaki müşahedeleri
miz aşağıda arz olunmuştur : 

1. Vekâletin 1957 yılı bütçe teklifinde, 1956 yılı bütçesine nazaran, 111 536 (A/l) âdi bütçe
sine, 500 000 lirası da yatırımlara aidolmak üzere; 611 536 liralık bir fazlalık bulunmaktadır. 

A) 1957 yılı (A/l), âdi bütçesinde 1956 yılma nazaran görülen 111 536 liralık tezayüdün : 

a) 32 300 lirası, Sa'karya vilâyetinde yeni kurulan Bölge Çalışma Müdürlüğü kadrosuna bir 
daktilo ve iki hademe ıkadrosu ilâvesinden ve 1956 yılı kadroları meyanmda bulunan şoför, elektrik
çi gibi teknik elemanlarla bir kısım daktilo, dağıtıcı ve hademe aylıklarında yapılması zaruri bu
lunan asgari artırmalardan dolayı (D) cetveline dâhil hizmetliler ücretinde meydana gelmiştir. 

b) 20 000 lirası, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ile Hükümetimiz arasında teknik yardım te
minine mütaallik olmak üzere yapılmış anlaşmaya müsteniden, 1955 yılında faaliyete geçirilmiş bu
lunan «Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü» nün nofosan teknik elemanlarının 1957 yılında 
bulunarak tam kadro ile çalıştırılmasını sağlamak maksadiyle (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 
ücretine yapılması lüzumlu ödemeden neşet etmiştir. 

c) 1 042 lirası, 5434 sayılı Kanuna tâbi memurlar için Emeldi Sandığına yapılması zaruri olan 
ödemelerden tevellüdetmiştir. 

d) 11 000 lirası, vilâyetler büro masraflarına yapılan 10 000, basılı kâğıt ve masraflarına ya
pılan 2 500, PTT masraflarına yapılan 6 500, vilâyetler kira tahsisatına yapılan 4 500 ye merkez 
kontrolörlerinin asıl vazifeleri olan iş yerleri teftişlerini yapabilmeleri için bütçeye bu sene konu
lan 15 000 lira «merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı» mecmuu ile müstahdemler giyece
ğinden indirilen 3 000 lira ve daimî vazife harcırahından indirilen : 2 500 lira mecmuu arasındaki 
farktan ibaret olmak üzere, yönetim masrafları kısmında vukua gelmiştir. 

e) 25 194 lirası ise, Çalışma Vekâletinin faaliyet sahasındaki iş yeri ve işçi sayılarında vukua 
gelen tezayütle müterafik olarak, artan iş ihtilâflarının halli için «îş ihtilâfları hakem kurulları» 
na katılacakların (huzur ücretleri ve harcırahlarına, asgari ücret komisyonlarına katılacak olanla
rın huzur ücretleri, yol ve zaruri masraflarına yapılan 10 000 lira, yayın masraflarına yapılan 
1 000 ve üyesi bulunduğumuz «Birleşmiş Milletler Çalışma Teşkilâtı» na ödenecek aidata zaruri 
olarak yapılan 14 194 liralık ilâveler mecmuundan ibarettir. 

B) 1957 yılı (A/2) yatırımlar bütçesine, 1956 yılı bütçesinde; mevcudolmıyan yeni bir fasıl 
(741) açılarak 500 000 lira konulmuştur. 

Memleket iş hayatında vukua gelen yüksek tempoda gelişmenin muvaffak ;;e randımanlı ola-
* bilmesi için memleket iş gücünün bu gelişme ile muvazi ve hattâ ondan daha hızlı bir şekilde ar

tırılması zaruridir. 

îş gücünün tezayüdü, kalifiye işçi çalıştırmaya ve çok işçi çalıştırmaya vabeste bulunmakta. 
bir başka tâbir ile, çalışanların sayısı ile, bilgi ve tecrübesi ile mütenasiben vukubulmaktadır, 

îş hayatına girenler sayısı, nüfus tezayüdüne bağlı olarak muayyen bir nispette artmakta ise 
de, kaza ve hastalıklardan meydana gelen sakatlıkların iş hayatına yeniden iltihak edenler xm-
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petini düşürdüğünde ve iş hayatına karışmış olanları saf harici bırakarak çalışanlar sayısını azalt
tığında şüphe yoktur. 

Kaza ve hastalıkların meydana getirdiği sakatlığın şekil ve derecesine göre, sakat kimseye ya
pabileceği bir iş öğretilmesi, evvelce işi bulunan sakatın eski işine veya daha iyi muvaffak ola
cağı bir işe alıştırılması, çalışmaya başiıyanlar sayısını artıracağı gibi, çalışma hayatına girmiş 
olanların da işe devamlarını temin edecektir. Bu faaliyet, aynı zamanda, bu şahısların cemiyete 
yük olmalarım da önliyecektir. 

Diğer taraftan iş gücünün rtırılması, muhtelif iş sahalarına intisabedeceklere, bu iş sahala
rının lüzumlu kıldığı malûmatı vermek ve evvelce intisabetmiş olanların bilgi ve görgülerini ar
tırmakla mümkündür. Bu suretle, işe yeni girmiş işçilerin bilgisizlikten uğnyacaklan kazalar ve 
bunların neticesindeki sakatlıklar da azaltılmış olacaktır. 

Gerek işe girenler sayısının artmlması ve azaltılması ve azalmasına mümkün mertebe mâni olun
ması gerekse işçiye lüzumlu bilginin öğretilmesi suretiyle iş gücünün yükseltilmesi Çalışma Ve
kâletinin vazifeleri meyamna ^irmektedir. 

Büyük masrafları müstelzim olan bu çok şümullü ve aynı zamanda teknik vazifenin haklı ola
rak, tedricen ve zaman içinde tahakkuk ettirilmesi göz önünde tutulmuş ve bu sebeple 1957 yılın
da, rehabilitasyon merkezi ile bir işçi çırak okulunun kurulması iş programına alınmış ve bu 
maksatla bütçeye 500 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. 

1. İşsiz vatandaşa iş bulmak işçi arıyanlara aradıkları evsaf ve bilgilen haiz işçiler temin ve 
bunları her sahada yetiştirmek gibi mühim hizmetleriyle memleket iktisadiyatında büyük ölçüde rol 
oynıyan îş ve İşçi Bulma Kurumu bugün memleketin muayyen bir kısmında 62 ünite halinde ça
lışmakta olup mezkûr teşkilâtın hizmetlerinden yurdun ehemmiyetli bir kısmı mahrum bulunmak
tadır. Bu itibarla hizmetin memleket ölçüsünde yayılabilmesi, bugünkü teşkilâtını en az bir misli 
arttırmasiyle mümkün görülmektedir. 

2. Bilhassa ziraat -işçilerinin kesafet arz ettiği bölgelerde mühim hizmetleri görülen barındırma 
yurtlarının adedlerini her sene artırmak, işçinin sıhhati, iş randımanının artırılması ve iş hayatının 
daha düzenli bir hale getirilmesi bakımından büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

Malî imkânsızlık dolayısiyle bütün yurtta ancak 7 tane barındırma yurdu mevcuttur. 

3. îş ve işçi Bulma Kurumunun teknik inkişafı ve Garp memleketlerindeki gibi mütekâmil 
bir hizmet ifa edebilmesi için yine malî imkânsızlıklar yüzünden bugüne kadar tatbik edilemiyen 
ve fakat tatbiki, memleketin iktisadi ve içtimai hayatı üzerinde büyük mikyasta müspet tesirler 
gösterecek olan bâzı teknik, hususlann tahakkuku artık bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak : 

a) Mesleke yöneltme servisleri ihdası : 

Çalışmakta olan işçinin veya henüz meslek seçmemiş tecrübesiz bir gencin hangi iş kolunda da
ha ziyade muvaffak olabileceğini, keza evvelce çalıştığı işini terkederek yeni bir işte çalışmak isti-
yen kimsenin iş kolunu değiştirmesinin uygun olup olmıyauağım modern ve teknik usullerle tâyin 
etmek, 

b) îş gücü anketi : 

Memleketteki hakiki iş gücünün tesbiti suretiyle atıl kalmış ve israf olup giden iş gücünün kıy
metlendirilmesi gibi büyük ve memleket ölçüsündeki bir dâvanın tahakkukuna hizmet etmek. 

e) Kalifiye işçi yetiştirilmesi : 

Memleketimizde süratle gelişen iktisadi hayatın -ve sanayileşme hareketlerinin neticesi olarak gün-
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den güne artan vasıflı „(Kalifiye) işçi ihtiyacı ehemmiyetle ve hemen ek alınması icabeden bir dâva 
haline gelmiştir. 

Muhtelif kanunlarla îş ve İşçi Bulma Kurumuna tevdi ve tahmil edilmiş bulunan bu vazife malî 
ve maddi imkânsızlıklar yüzünden kâfi derecede ele alınamamaktadır. 

3. Kuruluşunda îş Kanununun âmir hükümleri gereğince esas itibariyle devlet bütçesinden fi
nanse edilmesi ve yardımcı olarak hususi idare ve belediye bütçelerinden ödenekler alınması presibi 
vaz'edilmiş iken tatbikatta bu presip yanlış anlaşılarak devlet yardımı çok az tutulmuş ve bu se 
beple Kurum bir türlü inkişaf edememiştir. 

Şayanı şükrandır ki artık bu yanlış anlayış kalmamış ve İktisadi Devlet teşekkülleri umumi 
heyetince çok yerinde bir görüşle mezkûr Kurumun mahiyet ve hizmetleri tebarüz ettirilerek şimdilik 
devlet bütçesinden senede bir milyon liradan aşağı olmamak üzere tahsisat ayrılması karar altına alın
mıştır. 

Bu görüşün Yüksek Meclis tarafından da tasvip ve tasdik buyurulması temenni olunmaktadır. 

III - Çalışma Vekâletinin bütçesi ile doğrudan doğruya alâkadar olmamakla beraber, kontrol 
ve murakabesi Çalışma Vekâletine taallûk eden ve sosyal hayatımızda ehemmiyetli bir mevkii bu
lunan sosyal sigortalar faaliyetine ait müşahedelerimiz şunlardır : 

1. Bâzı faaliyet rakamları : 

a) 1954 yılı sonunda 24, 1955 yılı sonunda 28 vilâyetimizde tatbik edilen Hastalık ve Analık 
Sigortası Kanunu, 1956 yılında yeniden 10 vilâyete daha teşmil edilmiş ve böylece Sosyal Sigor
ta kanunlarına tâbi bulunan işçilerimizin % 76 smm Hastalık Sigortasından faydalandırılmaları 
temin olunmuştur. 

1957 yılında ayrıca (7) ile daha teşmil edilmesi programlaştınlmış bulunmaktadır. Bu suretle 
45 ildeki sigortalılar, bütün sigortalıların % 901, Hastalık Sigortasından faydalandırılmış olacak
tır. 

b) Hastalık ve Analık Sigortasının tatbik edildiği bölgelerde sigortalıların tedavilerini müm
kün kılmak üzere îşçi Sigortalan Kurumu tarafından vücuda getirilmiş sağlık tesisleri, 1578 ya
tak ihtiva eden (8) hastane, (2) sanatoryum ve prevantoryum, (8) yataklı dispanserle (17) ya
taksız dispanser ve (19) sağlık istasyonu ve (1) diş te<davi merkezinden ibaret bulunmaktadır. 

c) îşçi Sigortaları Kurumunun kendi sağlık tesislerinde yatarak tedavi görenler sayısı ile 
bunların tedavi edildikleri gün sayılan ve ayakta tedavi edilenlerin tâbi tutuldukları poliklinik 
muayene saylan aşağıda gösterilmiştir : 

1956 
• " " " ' 1954 1955' (Muvakkat) 

Yatarak tedavi görenler sayısı 25 933 32 839 32 000 
İşgal ettikleri yatarak tedavi gün sayısı 314 063 359 678 408 000 
Poliklinik muayeneleri sayısı t 070 381 I 195 888 i 550 000 
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d) Sigortalı işçilere muhtelif sigorta kollarından 1954, 155 ve 1966 yıllarında yapılan sağlık 

yardımları aşağıda* gösterilmiştir : 

Sağlık yardımları 
1056 

1954 1955 (Muvakkat) 

Jş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 
^Jialık Sigortası 

^Hastalık ve Analık Sigortası 
İhtiyarlık Sigortası 

1 530 181 1 959 162 2 398 000 
1 355 935 1 333 159 1 400 000 

13 360 864 18 297 886 23 819 000 

Yekûn 18 246 980 21 590 207 27 617 000 

Bu tablodan sağlık yardımlarının öneeki yıla nazaran 1955 te % 18 ve 1956 da ise % 28 nispe
tinde arttığı görülmektedir. 

Sigortalı işçilere muhtelif sigorta kollarından 1954, 1955 ve 1956 yıllarında yapılan nakdi yar
dımlar aşağıda gösterilmiştir. 

Nakdi yardımlar 
1954 1955 1956 

iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 
Analık sigortası 
Hastalık ve analık sigortası 
ihtiyarlık sigortası 

4 348 734 
1 639 840 
9 204 431 
1 412 807 

6 211 127 
1 569 359 

11 750 058 
1 956 251 

7 786 200 
1 708 200 

15 710 000 
3 656 0Ö0 

Yekûn 16 605 812 21 486 795 28 860 400 

Bu tablodan nakden yapılan yardımlar miktarının önceki yıla nazaran 1955 te % 29 ve 1956 da 
ise % 34 nispetinde arttığı müşahede olunmaktadır. 

e) İşçilere mesken inşaatı faaliyeti de bir program dâhilinde devam etmektedir. 

1956 yılının sonunda ortak sayısı 11 046 olan kooperatif ve teşekküllere açılan krediler topla
mı 70 milyon civarındadır. 1957 yılında açılacak kredilerle birlikte bu meblâğ 105 milyon liraya 
baliğ olacaktır. 

İşçi Sigortaları Kurumunca plasman yapılarak inşaatı tamamlanmış işçi meskenleri sayısı, 1953 -
1956 da 8 701 dir. 1957 yılının ilk inşaat mevsiminde ikmal edileceklerle birlikte bu rakam 11 046 
ya yükselecektir. 

Kurum, 1956 da kendi mülkiyetinde olarak vatandaşlarımızın ikametine tahsis edilmek üzere 
blok apartmanlar inşasına başlamıştır. Bu yoldaki faaliyetler cümlesinden olarak ilk etapta 500 işçi 
ailesini barındıracak 19 apartmanın inşasına Ankara'da başlanmış ve ihalesi yapılmış bulunmakta
dır. Buna ilâveten daha Ankara'da 1 000 ve İstanbul'da da keza 1 Ö0Ö daireli blok apartmanlar 
yapılacağı anlaşılmıştır. 

1) Yapılmakta olan inşaata sarf edilmiş mebaliğ haricolmak üz^re Kurumun iktisabettiği 
gayrimenkul kıymetlerinde geçmiş yıllara nazaran büyük bir gelişme kaydedilmiş bulunduğu ve 
Kurumun gayrimenkul plasmanına büyük bir ehemmiyet verdiği aşağıdaki tablonun tetkikinden 
anlaşılmaktadır'. 
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Gayrimenkulle- önceki yıla na
rin iktisap kıy- zaran artış, mik-

Yıl meti Lira tan Lira 

1953 10 164 856 — 
1954 17 500 605 7 335 749 
1955 20 148 610 2 648 005 
1956 (Muvakkat) 35 240 249 15 091 639 * 

Bu miktarlara dâhil edilmemiş ve yapılmakta olan inşaata sarf edilmiş bulunan mebaiîf 
17 936 164 liradır. . 

2. Gerek encümende ve gerek Umumi Heyette işçi Sigortaları Kurumu ile ilgili olarak i/har 
olunan bâzı temenniler ve bunlar hakkındaki mütalâamız aşağıdadır: 

a) 25 yıl sigortalılık müddetini doldurmamış olan sigortalılara kabul edilecek ^asgari bir müd
det sigortalı kalmak şartiyle ihtiyarlık aylığı tahsisi hakkındaki temenni, 5417 sayılı ihtiyarlık Sigor
tası Kanunu yerine kaim olmak üzere hazırlanan, hâlen encümenlerde müzakeresi yapılmakta olan, 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanunu tasarısında, 60 yaşını dolduran, sigortalılık süresi 
15 yıl olan ve yılda vasati 150 günlük prim ödeme kesafetini sağlıyan sigortalılara da ihtiyarlık ay
lığı bağlanması derpiş edilmekle yerine getirilmektedir. 

b) 60 yaş olan ihtiyarlık yaşının indirilmesinin' 

— 5 yıldan beri ihtiyarlık sigortasından aylık talebinde bulunanların ortalama yaşının 66 dan 
fazla olması; 

— Birçok memleketlerde ihtiyarlık yaşı olarak 65 - 70 yaşlarının kabul edilmiş bulunması; 

— ihtiyarlık yaşı, bu yaşın üstünde olan nüfusun 15 yaşla bu yaş arasındaki nüfusa nispetinin 
% 10 u oladak şekilde tesbiti icabettiği halde memleketimizde bu nispetin 60 yaş için % 11 olması 
böylece yukarı ki perensibe nazaran memleketimizde ihtiyarlık yaşının daha da yükseltilebileceği; 

— Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu işlerdeki fiilî hizmet sürelerine c/c 15 - 30 nispetinde! 
ilâve olunan yıpranma payları günlerinin 60 yar tan tenzil edilebildiği; 

İhtiyarlık yaşının faraza 55 e indirilmesi halinde bu sigorta kolunun malî muvazenesinin te
sis edilebilmesi için ya % 20 aylık tahsisi nispetinin % 17,7 ye indirilmesi veya aylık tahsisi için 
ödenmiş primler mecmuuna ilâve edilmemek üzere ödenmiş primlerin % 10 una müsavi bir gelir 
temini lâzımgeldiği;- bunun ise hakikaten ihtiyarlık hali dolayısiyle kendilerine yardım yapılma
sı lâzımgelen kimselere tahsis olunacak aylıkları kifayetsiz bir hale düşüreceği gibi sebep ve mah
zurlarla yerine getirilmesine imkân olmadığı neticesine varılmıştır. 

c) ilk üç güne ait geçici işgöremezlik ödenekleri için şart olan 15 günlük sürenin hastalık 
hallerinde 10 güne, iş kazaları ile nneslek hastalıkları hallerinde daha aşağıya indirilmesi hakkın
daki temenniye, halen encümenlerde müzakeresi yapılmakta olan 4772 sayılı Kanunun ve 5502 
sayılı Kanunun tadil tasarılarında yer verilmiş ve hattâ iş kazaları ile meslek hastalıkları hallerin
de geçici iş göremezlik süresi kaç gün olursa olsun ilk üç gün için dahi ödenek verilmıesi derpiş 
edilmiştir. 

d) Sigortalıların bakmakla mükellef oldukları kimselerin hastalık hallerinde tedavi edilme
leri hakkındaki temenni üzerinde kurumca durulduğu, primlere esas ücretlerin fo 3,5 i mertebe
sinde bir geliri icabettiren ve sosyal güvenliğin gelişmesi bakımından yerinde görülen bu husu
sun sağlık tesisleri bakımından geniş ölçüde teşkilâtlanmayı icabettireoeği ve malî külfet bakım
larından şimdilik tahakkuku dhetine gidilemediji anlaşılmıştır. 
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e) Hastalık ve Analık Sigortası açığının kapatılması için Devlet iştirakinin temini veya si

gortalılara yeni bir mükellefiyet tahmilini tazammıın etmiyen tetbirler alınması hakkındaki temenni, 

Halen encümenlerde müzakere edilmekte bulunan 5502 sayılı Kanunun tadil tasarısında nazarı 
itibara alınmış bulunmaktadır. 

3. Sigorta 'kanunlarında yapılmış ve yapılacak olan bâzı değişiklikler ve diğer faaliyetler : 

A) Yapılmış tadiller : 

a) iş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortaları : 

1.V.1956 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6707 sayılı Kanunla 4772 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri tadil edilmiş bulunmaktadır. Bu tadil ile ezcümle : 

Geçici iş görememezlik ödenekleri ile, aylıkların hesaplanmasında nazarı itibara alman asgari 
günlük kazanç haddi (2) liradan (3) liraya yükseltilmiş ve daha önce (3) liradan daha az kazanç 
üzerinden bağlanmış aylıkların (3) liraya göre tashihi temin olunmuş; 

Cenaze .masrafları karşılığı 75 lira iken 150 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır, 

b) Hastalık ve analık sigortası : 

1.V.1956 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunun tadiline dair olan 6709 sayılı 
Kanun ile ödeneklerin hesabına esas olan asgari günlük kazanç haddi (2) liradan (3) liraya yük
seltilmiştir. 

Analık hallerinde verilmekte olan, 60 lira emzirme ödeneği alman bir kararla 100 liraya çıkarıl
mıştır. 

c) İhtiyarlık sigortası : 

1 . V . 1956 tarihinde yürürlüğe giren 5417 sayılı Kanunun tadiline dair olan 6708 sayılı Ka
nunla asgari ihtiyarlık aylığı yıllık tutarı 400 liradan 720 liraya, cenaze masrafları karşılığı 
75 liradan 150 liraya ve asgari günlük kazanç 2 liradan 3 liraya yükseltilmiş; bu suretle si
gortalıların, bu sigortanın malî imkânlarının müsaadesi nispetinde daha fazla faydalanabilmeleri 
sağlanmıştı*. 

B) Hazırlanan kanun tasarıları : 

işçi Sigortaları Kurumu ile alâkalı olarak bâzı yeni kanun lâyihaları ile sosyal sigortalarımı
zın daha mütekâmil hale getirilmesini istihdaf eden tadil tasarılarından bir kısım Büyük Millet 
Melisine sunulmuş bir kısmının da Büyük Meclise sunulmak üzere bulunduğu öğrenilmiştir. 

a) Halen Büyük Millet Meclisi encümenlerinde müzakere edilmekte bulunan kanun tasarı
ları aşağıdadır. 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesi
nin tadili hakkındaki kanun tasarısı : 

Bu tadilde kurum paralarının millî bankalara yatırımında, % 7 yi geçmemek üzere ödünç pa
ra verme kanunlarındaki faiz tahdidatına tâbi olunmaması derpiş edilmiş ve bu suretle, fonlara 
temin olunacak daha fazla gelirlerle, yeni bir prim mükellefiyetine gidilmeksizin sigortalılara sağ
lanan menfaatlerin genişletilmesi imkânının teminine tevessül olunmuştur. 

4772 sayılı J§ Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu tâdil tasarısı : 

Bu tasanda esas itibariyle, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu maluliyet hallerinde başka
larının sürekli yardımlarına muhtacolanlarm gelirlerinin % 50 nispetinde arttırılması için «Tam 
maluliyet kaydının kaldırılması; iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde ödeneklerin ilk günden 
başlaması; analık sigortası yardımlarından faydalanmak için 160 gün çalışmış olma şartının 150 
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güne indirilmesi; kaza ve meslek hastalığı sonucu ölümlerde çocuk ve kardeşlere bağlanan gelir* 
lerin 15 yaşa kadar değil 18 yaşa kadar verilmesi ve tahsilde olan çocuklar için aylıkların 25 yaşı
na kadar devam ettirilmesi gibi hükümler yer almış bulunmaktadır, 

5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanununun tâdil tasarısı : 

Bu tasarıda ezcümle, hastalık hallerinde tedavi ve istirahat süresinin, 15 gün yerine 10 günü 
geçmemesi halinde ilk üç gün için de ödenek verilmesi; hastalık hallerinde âzami tedavi müdde
tinin 9 ay yerine 18 aya çıkarılması suretiyle uzun süren hastalıklar sigortasının da tesisine gidilme
si, doğumdan önceki istirahat süresinin üç haftadan 6 haftaya çıkarılması, iş göremezlik ödeneği
ne hak kazanmak için, hastalığa takaddüm eden bir yıl içinde 160 gün çalışmış olma şartının 150 
güne indirilmesi, sigortalı karısının doğumdan ileri gelen hastalıkları halinde lüzumlu tedavinin 
yaptırılması, hafta tatiline rastlayan istirahat günleri için müstahdemlere de günlük Ödenek veril
mesi suretiyle işçilerimize sağlanan menfaatlerin arttırılması derpiş olunmuştur. 

Maluliyet - ihtiyarlık ve ölüm sigortalan kanunu tasarısı : 

Halen, ölüm ve maluliyet hallerini kısmen ihtiva etmekte olan ihtiyarlık sigortası yerine maluli
yet ve ölüm sigortalarının tam bir şekilde kurulmasını ve ihtiyarlık sigortasının daha mütekâmil 
ve tatminkâr bir hale getirilmesini temin maksadiyle hazırlanmış bulunan bu kanun tasarısında ez
cümle; 

Halen en az 25 yıl sigortalı olanlara ihtiyarlık aylığı bağlanabilmekte iken 15 yıl çalışan sigor
talılara da aylık bağlanması; 

Maluliyet sebebiyle aylığa hak kazanabilmek için en az 15 yıl sigortalılık şartının 5 yıla indi
rilmesi; 

15 yıl sigortalı olarak çalıştıktan sonra ölenlerin dul ve yetimlerine, usulüne aylık bağlanması 
için mevcut 15 yıl sigortalı kalma şartının 5 yıla indirilmesi; 

Evli ve çocuklu olanlara bakacak kimsesi olmiyanlara nazaran daha yüksek aylık bağlanması; 

Çalışma gücünün en az % 75 ini kaybetmiş olmak şeklinde tarif edilen maluliyet halinin çalış
ma gücünün 2/3 ünü kaybetmiş olmak şeklinde tahfif edilmesi; 

Gibi hükümler derpiş edilmek suretiyle Sosyal Adaletin tam mânasiyle tesisi hususunda büyük 
adımlar atılmıştır. 

b) Hazırlıkları ikmal edilmiş olan ve Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere bulunan kanun 
tasarıları aşağıdadır : 

Güvenbank : 

işçi Sigortaları Kurumunca tatbik edilen Si gorta kanunları gereğince sigortalılara sağlana- \ 
cak menfaatlerin karşılanabilmesi için meydana gelen fonların daha rantabl olarak işlenilebilme-
sini ve bu arada bâzı sosyal hizmetlerin ifasını sağlamak üzere bir banka kurulması hakkındaki 
tasarının bütün hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanunu : * " '"' * :j -

îş kanunlarının şümul sahasını bir işçi çalıştıran iş yerlerine kadar genişletmek hususunda kar
şılaşılan güçlükler sebebiyle Sigorta kanunlarının bir işçi çalıştıran iş yerlerine kadar bir an evvel 
teşmilini sağlamak ve bu suretle hem geniş bir kitlenin sosyal güvenliğini temin ve hem de bir kı
sım iş yerlerinin Sigorta kanunlarına tâbi olmaması sebebiyle sanayi, ticaret ve nakliyat işlerin
de meydana gelen haksız rekabeti bertaraf etmek gayesine matuf olarak Sigorta kanunlarına tâbi 
olacak iş yerlerinin doğrudan doğruya İşçi Sigortaları Kurumunca tesbit ve takibine imkân veren 
bu kanun tasarısının son hazırlıkları tamamlanmış ve mütalâaları alınmak üzere ilgili vekâletlere 
gönderilmiş bulunmaktadır, 
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îşçi Meskenleri Kurumu Kanunu tasarısı : 

İşçi meskenleri dâvasının gereği gibi ele alınıpyürütülebilmesi için münhasıran 'bu işle vazifeli 
ve buna mütaallik her türlü teknik, idari ve malî hususları salâhiyet ve vukufla ifa ve tedvir ede» 
cek «işçi Meskenleri Kurumu» adı altında bir müessesenin kurulması için hazırlanan bu tasan hak
kında vekâletlerin mütalâalarının alınmış olduğu, Yüksek Meclise arz edilmek üzere bulunduğu 
öğrenilmiştir. 

O) Diğer faaliyetler : 

îş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortaları prim tarifeleri : 

îşçi Sigortaları Kurumunun tatbikat neticelerini nazarı itibara alarak, 4772 sayılı Kanunun 5564 
sayılı Kanunla muaddel 43 ncü ve geçici maddesi hükümlerine tevfikan hazırlanmış bulunduğu 
«îş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortalan prim tarifeleri» îcra Vekilleri Heyetinin 
29.XII.1956 tarih ve 4/8512 sayılı Karan ile 1.1.1957 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 

Bu tarifenin, yürürlükten kaldırılan prim tarifesine nazaran arz ettiği başlıca hususiyetler şun
lardır. 

Bu-tarifede meslekler, eski tarifede insiyallere göre yapılan tasnif yerine, iktisadi faaliyetlerin 
milletlerarası tasnifi esaslarına göre gruplandırılmış ve her bir meslek grupuna giren iş yerlerinin 
prim nispetleri tatbikat neticelerine göre tesbit olunmuştur. 

— Eski tarife yalnız meslek gruplarına göre tehlike sınıflanm ihtiva ettiği halde yeni tarife, 
iş yerlerinin münferiden arz ettikleri tehlikenin ağırlığına göre tâyin olunacak dereceleme sistemini 
de ihtiva etmektedir. 

Her tehlike sınıfı üst, normal ve ait dereceler olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılmış olup 
üst derece prim nispeti normal prim nispetinden % 0,2 daha yüksek, alt derece prim nispeti ise 
normal prim nispetinden % 0,2 daha düşüktür. Şu kadar ki X uncu tehlike sınıfındaki kömür işlet
meleri, taş ocakları gibi iş yerlerinin üst derece prim nispeti normal derece prim nispetine müsavi 
kabul edilmiştir. 

— Analık sigortası prim tarifesinde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bütün iş yerleri için 
Analık sigortası prim nispeti işçi ücretlerinin % 1 inden ibarettir. 

Meslek hastalıkları listesi : 

İşçilerimizin, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından daha fazla faydalanabilmelerini te-
minen «işçilerin sağl,ğını koruma ve iş emniyeti tüzüğü» nün 34 ncü maddesi bu maddede yazılı 
meslek hastalıkları listesi genişletilmek suretiyle tadil edilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımızla, 

Diyarbakır Mebusu Eskişehir Mebusu Kastamonu Mebusu 
Mehmet H. Ünal Muhtar Başkurt Hilmi Dura 

http://29.XII.1956
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F . M. 

Çalışma 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekâleti 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

* 

yılı için 
Encümenee 

kabul edilen 
Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 12 000 12 0O0 

Birinci kısım yekûnu 12 000 12 000 12 000 

ikinci kısmı - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 617 950 617 950 617 950 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 361 275 1 361 275 1 361 275 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 1 979 227 1 979 227 1 979 227 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 108 400 124 550 124 550 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 143 650 159 800 159 800 

Fasü yekûnu 252 050 284 350 284 350 

203 Geçici hizmetliler ücreti 220 000 240 000 240 0O0 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

1.1. Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar 
dimi 

22 Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 

1.2 000 

32 000 

1 600 

4 000 

12 000 

32 000 

1 600 

4 000 

12 000 

32 000 

1 600 

4 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 500 t 500 t 500 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

2 000 
540 

53 640 

1 

2 000 
540 

53 640 

1 

2 000 
540 

53 640 

1 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

86 590 
2 100 

2 593 608 

4 000 
10 000 
10 000 
4 000 

200 
200 

28 400 

7 000 
9 000 
8 000 
8 000 
3 000 

87 632 
2 100 

2 ,646 950 

4 000 
10 000 
10 000 
4 000 

200 
200 

28 4Ğ0 

7 500 
10 000 
10 000 
12 000 
3 000 

87 632 
2 100 

2 646 950 

' 4 000 
10 000 
10 OOO 
4 000 

200 
200 

28 400 

7 500 
10 000 
10 000 
12 000 
3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

60 Isıtn a 

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 
30 Müfettişler harcırahı 
42 Tetkik Jçin ecnebi memleket

lere gönderilecek vekâlet mü
fettişlerinin harcırahı 

81 Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümenee 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 12 500 12 500 

45 000 55 000 55 000 

9 500 ,12 000 12 000 

8 000 8 000 8 000 

16 000 20 000 20 000 
15 000 15 000 15 000 
12 500 15 000 15 000 

51 500 58 000 58 000 

42 100 42 100 42 100 
86 550 91 050 100 350 

128 650 133 150 142 450 

7 000 4 000 4000 

17 500 15 000 15 000 
45 000 45 000 . 4 5 000 
280 000 280 000 280 000 

21 000 21 000 21 000 

0 15 000 15 000 

363 500 376 000 376 000 

2 000 2 000 2 000 
3 000 3 000 3 000 
5 000 5 000 5 000 



p . M. 

Çalışma Vekâleti 

1956 • 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i 0 Lira 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

2 000 

4 500 

1 500 

lö 000 

648 550 

2 000 

2 000 

4 500 

1 500 

10 000 

681 550 

2 000 

2 000 

4 500 

1 500 

10 000 

690 850 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâl et otomobili onarma mas -

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtlan onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 6 000 6 000 6 000 
408 Komisyonlar huzur ücretleri 

10 îş ihtilâfları hakem kurulları
na katılacaklara ödenecek hu
zur ücret ve harcırahları 50 000 56 500 56 500 

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 1 500 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 51 500 61.500 61 500 

416 Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 165 000 165 000 165 000 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 35 000 35 000 35 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Çalışma Vekâleti 
1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

4 000 
10 000 

5 000 
10 000 

5 000 
10 000 

14 000 15 000 15 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahla riyle 
her çeşit masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 

4 000 

payı 
20 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

22 Milletlerarası Çalışma Konse
yi azalırının harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

142 500 

2.1 000 

8 000 

171 500 

447 000 

4 000 

156 694 

21 000 

8 000 
185 694 
472 194 

4 000 

156 694 

25 000 

8 000 
189 694 
476 194 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 1952 - 1955 yılları borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

1000 
1 200 

2 200 

1 000 
1 200 

2 200 

1 000 
1 200 

2 200 

Altıncı kısım - Yardımla) 

601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

150 000 

150 000 

150 000 

150 000 

500 000 

500 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul ed^en 
M. Tahsisatın nevi Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 
,-

12 000 
2 593 608 

648 550 
447 000 

2 200 
150 000 

3 853 358 
- •' — 

12 000 
2 646 950 

681 550 
472 194 

2 200 
150 000 

3 964 894 

12 000 
2 646 950 

690 850 
476 194 

2 200 
500 000 

4 328 194 
••• — t 

Yatırımlar 

Readaptasyon merkezi ile Çı
rak Okulu için inşa olunacak 
veya satınalınacak gayrimen-
kuller bedeli karşılığı O 500 000 0 

Yatırımlar yekûnu 0 500 000 0 
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Rapor 
5 .11: 195? 

Bütçe Komisyonu Yüksek Reisliğine 

İşletmeler Vekâletinin 1957 bütçesini tetkik edip mütalâalarımızı arz ediyoruz. 

1. Vekâletin (A/ l ) ve (A/2) eetvellerindeki masraf yekûnu 1956 bütçesinden (16 600) lira 
l'azlasiyle (9 201 970) liradır. Bunun 8 milyon lirası M. T. A. Enstitüsüne aittir. Bu hale göre bu 
vekâletin esas bütçesinin yekûnu (1 201 970) liradan ibarttir. 

Bütçenin bütün fasıl ve maddelerini tetkik ettik. Hiçbir fasıl veya maddesine ilâve veya eksiltme 
teklif etmiyoruz..Yüksek Komisyonun aynen kabul etmesini arz ederiz. 

2. Komisyonumuzda yıllardan beri izhar olunan arzuya uyularak memleketimizin teknik sahalar
daki kalkınmasını daha esaslı bir şekilde dirije edecek olan Sanayi Maden ve Enerji (veya sadece 
sanayi) Vekâletinin kuruluş; kanunu tasarısının Meclise sevk edilmiş olmasını memnunlukla karşı
lıyoruz. Bu tasarının bir an onee kanunlaşması ve dinamik bir Sanayi Vekâletinin kurulmasını 
temenni ederiz. 

3. Memleketimizde ticari kredi müesseselerinin bolluğuna mukabil sanayi maden ve enerji gibi 
teknik mevzular için kredi müesseseleri çok azdır. İşletmeler Vekâletinin veya müstakbel sanayi 
vekâletinin bu kabîl teknik kredi müesseselerini kurmasını veya kurulmalarının kolaylaştırmasını 
temenniye şayan görürüz. Ezcümle Sümerbank ve Etibank istihale neticesinde bu arzumuza uygun 
olarak teknik krediler veren bankalar haline getirilebilir. 

4. Makina ve Kimya Endüstri Kurumu arzu edildiği gibi çalışmaktan uzaktır. (îeçen yıllardaki 
raporlarımızda da arz ettiğimiz gibi hemen hemen yüzlerce ihtiyaç maddelerini büyük miktarda ya
pabilecek kabiliyette olan fabrikalarımızdan çok az istifade etmekteyiz. Bunun en mühim sebebi nakit 
para kıtlığıdır. Bu kurum kâfi miktarda takviye edildiği^ve stok üzerinde çalışması sağlandığı 
takdirde kısa bir zaman içinde küçük ve mütevazi çapta bir A.E.Cf. veya Siemens olabilecektir. 
Almanya'nın yedi yüz milyon marklık silâh ve mühimmat siparişi tahakkuk ettiği takdirde Maki
na ve Kimya Endüstrisi Kanunu epey canlanacaktır. 

5. Şeker Sanayii : Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi iyi sistemle çalışan müessesele-
rimizdendir. Filhakika 1950 den bu yana 11 şeker fabrikasının inşaatını Ibitirmiş ve bunları faaliye
te geçirmiş bulunmaktadır. Bu fabrikaların en kuvvetli finansman 'kaynağı bizzat vatandaş, başka 
bir tâbirle, şeker pancarını eken çiftçidir. 

Bir sene içinde bilhassa köylü ailesine pancar parası olarak (200 000 000) lira ödenmekte ve 
bu fabrikalarda (15 000) kadar işçi ve memur çalışmaktadır. 1956 senesinde kura'klığa rağmen 
(270 000) ton şeker istihsal edilmiştir. 

Bu mevzu üzerindeki temennilerimiz şunlardır : İstihlâkimiz süratle ilerlemektedir. Bugün is
tihlâkimiz rahatça karşılanmaktadır. Gelecek senelerde istihlâk artmasını karşılayabilmek için 3 - 4 
fabrika daha kurmak için çalışmalara başlanmalıdır. Bugünkü şjeker fiyatlarının nominal telâkki 
ediyor ve daha da yükseltilmemelerini temenni ediyoruz. 

6. Çimento sanayiimiz hızla gelişmekte ve istihsalimiz süratle artmaktadır. Fakat istihlâkimiz 
de aynı şekilde artmaktadır. İlk plânda inşası takarrür eden 22 fabrikadan, 7 si tesis edilenlerin 
faaliyete geçmesiyle istihsalimiz 1950 ye nazaran % 300 artışla 1956 senesinde (1 200 000) ton 
kadar olmuştur. Yakın bir âtide köylerimiz çimentolıı inşaata alışacağından, ki bu bir zarurettir. 
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vekâletin feu sahadaki faaliyetine hızla devam etmesini ve kurmayı kararlaştırdığı fabrikaları bir
an önce kurmasını temenni ediyoruz. 

7. Kömür mevzuu Hükümetin tas kömürü yerine »birçok sahalarda linyit ikame etmesi politi
kasını tasvibederiz. Filhakika linyitin kullanılabileceği yerde taş kömürünü yakmayı memleketin 
yüksek menfaati bakımından zararlı telâkki ederek bu istikamette çalışmayı hızlandırmalı. Bu 
şekilde tasarruf edilecek taş kömüründen bir miktarını satıp, çok muhtacolduğumuz dövizi sağla
mak imkânını aramalı. Gittikçe artan enerji istihsalimizin bu istikametteki çalışmayı kolaylaştıra
cağı tabiîdir. 

8. Madenler - Nakliye şebekemizin kifayetsizliğinden dolayı istihsâ^edilen madenleri sevk 
ve ihraoetmekte müşkülât çekilmektedir. Birçok yerde şevkini aylardan beri bekleyen maden 
cevheri yığınları mevcudolduğu bilinmektedir. Şüphesiz bilhassa demiryolları şebekemiz takati
nin çok fevkinde iş görmektedir. 

Maden cevherlerimizi daha kolay nakledilir hale getirmek ve daha fazla döviz sağlamala
rını temin etmek için maden zevabım sanayiine doğru gitmeyi zaruri bulmakta ve çok faydalı 
telâkki etmekteyiz. 

9. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü memleketin yeraltı servetlerinin etüdünü yapmak, ara
mak , bulmak ve bunların kabili istifade bir hale getirilmelerini kolaylaştırmak gibi çok mü- ^ 
him vazifeleri deruhte eden bir müessesedir. Çok daha faal olmasını ve hususi ve resmî sektör
lerle daha sıkı bir iş birliği yapmasını temenni ederiz. 

10. işletmeler Vekîetine bağlıâ müesseselerin umumi faaliyetlerini gösteren cetveller ilişiktir. 



İşletmeler Vekâletine bağlı teşekküllerin 1950 - 1956 yılı sonuna kadar fiüî yatırım tediyeleri ile proje 
yıllarda yapılması gerekli tediyeleri gösterir cetvel 

Teşekküller 

1. Etibank ü. Md. 
% Sümerbank U. Md. 
3. Makina ve Kimya 

Endüstrisi 
4. Türkiye Şeker Fab. 
6. Türkiye Çimento Sa. 
6. Azot Sanayii 
7. Türkiye Petrolleri 
8. Demir ve Çelik Sa. 
9. Selüloz Kâğıt Sa. 

îç 
P r o g r a m 

Dış 

701.404.621 
306.900.000 

26.214.000 
180.557.923 
134.611.500 
42.912.900 
73.086.945 
70,235.684 
8.299.014 

Yekûn 

453.961.178 1.155.365.799 
418.500.000 725.400.000 

36.502.000 
162.237.002 
90.967.800 
70.739.300 
33.677.452 
60.056.716 
22.517.900 

62.716.000 
342.794.925 
225.579.300 
113.652.200 
106.764.397 
130.296.400 
30.816.914 

1.1.1950-31. XII . 1956 
tarihine kadar umum sarfiyat 
İç Dış Yekûn 

535,725.557 294.521.583 
104.700.000 70.100.000 

15.834.029 
184.781.244 
65.633.300 
18.470.111 
57.967.000 
35.604.684 
8.299.014 

17.710.970 
23.243.898 
33.234.700 
6.433.098 

40.800.000 
33.131.716 
22.029.664 

830.247İ40 165.6 
174.800.000 202.2 

33.544.999 
208.025.142 
98.868.000 
24.903.209 
98.767.000 
68.736.400 
30.328.678 

10.3 

68.9 
24.4 
15.1 
34.6 

Yekûn 1.544.222.587 1.349.159.348 2.893.385.935 1.027.014.939 541.205.629 1.568.220.568 521.4 



t§Uimeler Vekâletine bagh te§ekküllerin 1950 - 1956 senelerinde tamamlanan tesisleri 

İşletmeye 
alındığı 

îş veya tesisin cinsi tarih 

Sümerbank : 

Ereğli Elektrik Santralinin tevsii 1950 
Hereke - Çatalağzı trafo merkezi 1954 
Bakırköy kazan ilâvesi 1952 
O-emlik suni yün ve. selefonkâğıdı tesisi 1951 
Gemlik Karbon Sülfür Fabrikası 1950 
Derme Hidro - Elektrik Santrali 1951 
Ereğli Dikiş İpliği Fabrikası 1952 
Taşköprü Sicim ve Kanaviçe Fabrikası 1952 
Sivas Çimento Fabrikası tevsii 1954 
İzmir İplik Dokuma ve Basma Fabrikası 1954 
Denizli İplik Fabrikası 1953 
Erzincan İplik Fabrikası 1953 
Bursa Merinos Fabrikası tevsii 1953 
Diyarbakır Şayak Fabrikası 1953 
Bakırköy Bez Fabrikası tevsii 1951 
Kütahya Seramik Fabrikası suni kurutma tesisi 1955 
Demir Çelik İkinci Kok Fabrikası 1952 
Demir Çelik Sinter tesisatı 1953 
Karabük ^Santrfüj Boru Fabrikası 1954 
Selüloz ve kâğıt : 2 nci Kâğıt Fabrikası 1953 

» » » 3 ncü » » 1954 
Selüloz ve kâğıt : Kâğıt torba tesisi 1954 

» » » Elektrik santrali tevsii 1950 
İzmit Boru Fabrikası 1956 
Balıkesir Fabrikası Dokuma kısmı 1956 
Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasının tevsii 1956 
Demir ve çelik 36 inçlik blok haddehanesi 1956 

Etibank: 
Çatalağzı Santrali 1 nci grup 1955 

» » 2 » » 1955 
Hazaj Hidro - Elektrik Santrali 1955 
Ankara - Kırıkkale Enerji Nakil Hattı 1954 
Kırıkkale - Karabük » » » 1954 
Tunçbilek - Paaşlar » » » 1955 
İzmir - Manisa » » » 1954 
Ergani Bakır İşletmesi 4 No. lu konverter 1951 

» » » Granülâsyon tesisi 1954 
» » » 100 lük telefon santrali 1950 
» » » Elektrik ark fırını 1954 

Keçiborlu Kükürtleri Değirmendere ihraç kuyusu 1951 
» » Değirmisaz ihraç kuyusu teçhizatı 1954 
>> » » irtibat galerisi 1952 



İşletmeye 
alındığı 

1§ veya tesisin cinsi tarih 

Dinar - Keçiborlu E. N. H. 1953 
Keçiborlu kükürtleri anbar binas 1952 

» » Flotasyon ve Rafineri tesisleri 1954 
E. K. î. Çatalağzı lâvvan • * 1955 
Karadon Transfer İstasyonu 195b 
Zonguldak Limanı Tahmil Tahliye İstasyonu 1955 

» "' » direk vinci 1954 
Kozlu Ocak Vantilatörleri 1955 
Tunçbilek 2 X 1 000 Kw. Santrali montajı 1953 

» » » » » temel tevsii 1952 
» Lâvvan " 1955 
» İhraç Bandı 1953 
» Değirmisaz E. N. H. 1953 
» Lâvvan montajı 1953 

Değirmisaz hava hattı 1953 
500 tonluk Değirmisaz tüvenan silosu 1953 
Soma lâvvan 1952 

» » çelik konstrtiksiyon montajı 1951 
» hava hattı 1951 
» santral tevsii 1953 
» Atölye binası 1952 

Türkiye Kömür Sa. ve T. Müessesesi Briket Fab. s 1954 
Zonguldak Liman tesisleri 1956 
Zonguldak Liman Lâvvan 1956 
Murgul Asit Sülfirik Fabrikası 1956 
Sanyar Santrali 1 nci ünite 1956 
Çatalağzı - Karabük hattı 2. devrenin çekilmesi 1956 
Karabük İndirici Transformatör Merkezi 1956 
Bursa Trafo Merkezi 1956 
Eskişer Trafo Merkezi 1956 
Paşalar Trafo Merkezi (Eskişehir, Bursa'ya cereyan) 1956 
Adapazan Trafo Merkezi 1956 
Devrek Trafo Merkezi 1956 
Soma • Manisa hava hattı , 1956 
Ümraniye İndirici İstasyonu 1956 
Filyos - Devrek ve Çaycuma hava nakil hattı 1956 
Sanyar - Ankara, Sarıyar Adapazarı hava hatlan 1956 
Ankara Cebeci - Vekâletler Trafo Merkezi 1956 
Tunçbilek Açık İşletmesi 1956 
Değirmisaz Açık İşletmesi 1956 
Çatalağzı Santrali 3 ncü grup 1956 
Tunçbilek Termik Bölge Santrali 1956 

Şeker fabrikaları : 

Turhal İspirto Fabrikası 1955 



işletmeye 
alındığı 

îş veya tesisin cinsi tarih 

Susurluk 
Adapazarı 
Amasya 
Konya 
Kütahya 
Kayseri 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Malatya 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Burdur Şeker Fabrikası ? 1955 
1955 

\ 1953 
1954 
1954 

* 1954 
1955 
1956 
1956 
1956 
1C38 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu: 

Mermi imalâthanesi 1955 

Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.: ' 

Eskişehir Çimento Fabrikası 

1957 de bitecek tesisler 
Hümerbank: 

Bergama İplik ve Dokuma Fabrikası 

Etibank: 

1. Sanyar Santrali 11 nci ümite 
2. Aydın Transformatör İstasyonu 
3. Kütahya » » 
4. Afyon » » 
5. Soma Termik Bölge Santrali 
6. îzmir - Aydın hava hattı 
7. Manisa - Kütahya hava hattı 
8. Tunçbilek - Kütahya ve Balıkesir - Soma hava hattı 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu: 

1. Mitaş madeni inşaat A. Ş. tesisi 
2. Kırıkkale çelik tesislerinin tevsii 
3. Fişek fabrikası 
4. Tritil fabrikası 

Nitrogliserin tesisatı (Elmadağ) 
Kayaş fabrikası tevsii 
Kapsül eczaları tesisatı tevsii 

Demir ve Çelik Fabrikaları İşletmesi: 

1. Haddehane tevsii 
2. Çelikhane » 



îş veya tesisin cinsi 

.İşletmeye 
alındığı 
tarih 

3. Savurma boru fabrikası tevsii 

Azot Sanayii T. A. Ş.: 

1. Fabrika birinci grup inşaatı 
2. Fabrika ikinci » » w 

Türkiye Çimento Sanayii A. Ş.: 

1. Çorum Çimento Fabrikası 
2. Afyon » » 
3. Gazianteb » » 
4. Elâzığ » » 

• • " * / . 5 . Pınarhisar » » 
6. Adana » > 
7. Ankara » » .Tevsii 

1958 de Ütecek tesisler 
Sümerbank : 

1. Erzincan ve Denizli Dokuma iabrikaları tevsii. 
2. Aydın, Antalya, Karaman, Manisa, Adıyaman, Maraş Doku

ma fabrikaları. 

Etibank: 
1. Nazilli-Akçay Enerji nakil hattı. 
2. Nazilli Transformatör İstasyonu. 
3. Manisa-Gediz Enerji Nakil Hattı 
4. Kınkkale - Hirf anlı Enerji Nakil Hattı. 
5. Balıkesir vEdremit Enerji Nakil Hattı. 
6. Edremit Transformatör İstasyonu. 
7. Hazer Santrali Tevsiatı. 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri ; 
1. Üçüncü Yüksek Fırın, 
2. Morgan Haddehanesi. 
3. Çelikhane Tevsiatı. 
4. Çelik Konstrüksiyon Atelyesi. 
5. Sinter tesisleri. 

Türkiye Çimento Sanayii A. Ş.: 
1. Söke Çimento Fabrikası. 
2. Bartın » » 
3. Balıkesir » » 
Azot Sanayii A, §ft: 
1. Asit Nitrik Fabrikası. 
2. Amonyum Nitrat Fabrikası. 
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İşletmeye 

alındığı 
1§ veya tesisin cinsi tarih 

Teşekküllerin hazvrladıklan projeler 

8ümerb<mk : 

1. Çanakkale ve Salihli Valeks fabrikaları. 
2. Porselen Sanayii. 
3. Krom, Magnezit, Tuğla fabrikaları. 
4. Cam Fabrikası. 
5. Deri ve Kundura Fabrikası Tevsii. 

Etibank: 

1. Değirmisaz Linyit Koku Fabrikası. 
2. Murgul Bakır Tevsiatı. 
3. 12 şehrin elektrik irtibatı tesisleri (Bursa, Eskişehir, Adapa

zarı, İzmit, Kütahya ve Manisa gibi). 
4. Seyitömer Amenajmanı ve Santrali. 
5. Volfram İşletmesi. 
6. Ferrokrom tesisleri. 
7. Kepez Hidroelektrik Santrali. 
8. Sakarya üzerinde ikinci kademe Hamitabat Barajı. 

Türkiye Şeker fdbrikalan: 

1. Çankırı. 
2. Kastamonu. 
3. Muş. 
4. Diyarbakır. 

Enstitünün 1956 faaliyeti 

I - Jeoloji şubesi 

a) Jeolojik haritalar : 
1. Van, Konya, Kayseri, Hatay, Cizre bölgelerine ait İ/500 000 ölçekli jeolojik haritaların re

vizyon etüdleri yapılmıştır. 
2. Kocaeli, Sultandagları, Keskin, Kırşehir, Kayseri bölgeleri 1/100 000 jeolojik haritalarının 

revizyon etüdleri yapılmıştır. 
3. Eize, Van gölü ve Malatya bölgelerinin detay jeolojik istikşaf etüdleri yapılmıştır. 

b) Linyit aramaları : 
Bolu, Balkaya, Dodurga, Dadağı, Gemerek, Saray, Yarıkkaya, Çan ve Söke linyit sahalarında 

ceman 2 378 km2 genişliğinde bir sahanın jeolojik etüdleri ve haritaları ikmal edilmiştir. Bu sahalarda 
sondajlarla yapılan aramalann kâf fesinde müsbet neticeler elde edilmiştir. Halen rezerv, hesapları 
yapılmaktadır. Bu sahalardan Saray'ın bir kısmında 38 000 000 ton ve Dodurga'da '1/6 000 000 ton 
cevherin mevcudolduğu şimdiden anlaşılmıştır. Bu iki mevcudun mecmu değeri 1 240 000 000 liradır. 

c) Taş kömür aramaları : 
Sögütözti, Amasra, Tarlaağzı bölgeleri detay jeolojisi ve Amasra'da sondajlarla aramalar * yapıldı, 
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d) Petrol jeolojisi : 
1. Samsun, Sinob bölgeleri istikşaf etüdleri, haritaları ikmal edildi. 
2. Akçadağ, Hekimhan, Rize, Çayeli bölgeleri petrol istikşaf etüdleri ve strüktür aramaları ya» 

pildi. 
3. Van bölgesi petrol istikşaf etüdü yapıldı. 
4. Haymana bölgesi, Çataltepe ve Mangol dağı civarı petrol istikşaf etüdü ikmal edildi. 

e) Hidrojeoloji ve jeoteknik çalışmalar : 
1. Kütahya azot sanayii için yeraltı suyu etüdü, 
2. Ankara ve civarının yeraltı suları etüdü, 
3. Bilecik civarında ince seramik hammaddeleri etüdü, 
4. Giresun ve Güney - Batı Anadolu ince seramik hammaddesi etüdü, 
5. Erzurum Çimento Fabrikası hammadde etüdü, 
6. Hava Kuvvetleri Kumandanlığı Kütahya Garnizonu için su etüdü, 
7. Kütahya bölgesinde ince seramik hammaddesi etüdü, 
8. Nallıhan hidrojeolojik etüdü, 
9. Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale vilâyetleri dâhilinde sıcak su ve maden sulan etüdü, 

10. Bursa, Gemlik, Balıkesir, Sındırgı, Balya, ince seramik hammadessi prospeksiyon etüdü, 
11. îzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur vilâyetleri sıcak su ve maden suları etüdü, 
12. Denizli, Geriz, Biçer ve Ortaklar bölgelerinde alçıtaşı prospeksiyon etüdü, 
13: Sümerbank hesabına Podima'da cam kumu etüdü, 
14. îzmir Sular İdaresi hesabına hidrojeolojik etüd, 

.15. Gemlik bölgesinde mermer etüdü, 
16. Çanakkale yarımadasında kil ve kaolen etüdü, 
17. Azot Sanayii hesabına Denizli alçıtaşı etüdü, 
18. Armutlu ve Dövertepe İtil ve kaolen etüdü. 

f) Jeofizik çalışmaları : 
1. Konya, Aksaray, Ereğli, Karapınar rejiyonal, 
2. T. P. A. Ortaklığı adına Raman, Garzan, Beşiri, Kentalan bölgelerinde petrol arama, 
3. Kayseri, Yahyalı, Yeşilhisar bölgelerinde demir arama, 
4. Ankara, Çubuk ve Mürtet ovalarında su arama, 
5. Trakya bölgesinde rejiyonal, 
6. Bakirkıran madeni, Dodurga linyit, Karadağ maden ajgama, 
7. Amasra'da taşkömtir arama maksadiyie ve muhtelif usullerle jeofizik çalışmalar yapılmıştır. 

g) Maden aramaları : 
28 vilâyette enstitümüzce çalışılmıştır. Bu me yanda : 
1. Balıkesir, Çanakkale, Balya, Lapseki, Kurudere maden yatakları etüd edüdi. 
2. Aydın, Kuşadası, Milas, Büyük Menderes, Kayseri ve Çamdağı demir yatakları etüd edildi. 
3. Gümüşane, Giresun, Tirebolu, Hsköy, Lahanos, Harkcy bakır, bakirli pirit yatakları etüdü. 
4. Biga ve Çanakkale bölgesinde rejiyonal maden etüdü. 
5. Kütahya - Emet Kolemanit etüdü yapılmış ; burada 378 000 000 lira değerinde görünür ve 

muhtemel 3 000 000 ton ve ayrıca 4 000 000 ton kadar da mümkün rezerv tesbit edilmiştir. 
6. Akseki - Cevizli bölgesi boksitleri etüd edilmiştir. 
7. Muş vilâyeti baritin madeni etüdü. 
8. Yıldızeli, Yozgad, Akdağmadeni, Gemerek hudutları dahilindeki sahada muhtelif madenle

rin prospeksiyon etüdleri yapılmıştır. 

h) Mineraloji ve Petrografi lâboratuvarların da : 
8218 mineral ve taş numunesinin muhtelif usullerle determinasyonu yapılmıştır. 
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II - Atom Enerjisi hammaddeleri ve radyoaktif mineraller araştırmaları şubesi çalışmaları,: 

1. Menderes Masifi, Çanakkale yarımadası, Edremit, Trakya, Sandıklı, Bolkardağı, Isak, Ho-
calı, Keban, Divrik, Bolu, Karadağ madeni, Kaman, Ergani madeni bölgelerinde radyoaktif ve 
uranyum madenleri arama etüdleri yapılmıştır. 

III - Kimya şubesi çalışmaları: 

1. Kimya lâboratuvarlarmda 871 . 
Kömür » 369 
Seramik » 126 
Hotasyon 215 

Olmak üzere ceman 1 581 analiz yapılmıştır. 

IV - Maden şubesi çalışmaları : 

Linyit sahalarında 12 273.13 m 
Taşkömürü sahalarında 3 077.74 » 
Alçıtaşı aramalarında 468.92 » 
Kum aramalarında 395.20 » 
Seramik hammaddesi aramalarında 835.72 » 
Muhtelif cins maden aramalarında t 085.42 » 

olmak üzere ceman 18 136.13 m. sondaj ile 1 316 m3, yarma ve 350.55 m. galeri temizlemiş ve ye
niden açmıştır. 

1957 senesinde yapılmam düşünülen işler 

Jeolojk ettüdler 

1957 senesi etüdleri için 15 vilâyette 1 276 saha kapatılmış ve bir kısmı da kapatmak üze
re ele alınmıştır. Bu sahalarda volfram, demir, bakır, pirit, boksit, bor, barit, manganez, krom, 
amyant, flüorit, molibden zuhurları prospeksiyon etüdleri yapılacaktır. 

Jeolojik haritalar : 

1/500 000 jeolojik haritalar basılmaya hazırlanacaktır. 
1/100 000 lik haritaların da revizyonlarına devam olunacaktır. Bunlardan başka mühim sa

haların detay jeolojik löveleri yapılacaktır. 

Radyoaktif maden aramaları : 

Trakya, Kırşehir, Yıldızeli, Bolkardağ, Divrik, Büyük Menderes bölgeleri ve Çorum vadi
sinde prospeksiyon re detay etüdleri yapılacaktır. 

. İnce seramik ve cam sanayii hammaddeleri : 

Kuzey- Batı Anadolu ve Marmara havzalarında lüzumlu prospeksiyon ve önemli tezahürler
de detaylı aramalar yapılacaktır. 

Petrol etüdleri : 

ümitli sahalarda petrol strüktürünün tâyini için jeolojik çalışmalara devam edilecektir. 



Jeofizik çalamdan : 
Maden, kömür ve petrol mevzularında muhtelif usullerle jeofizik çalışmalar yapılacak, bu 

meyanda Amasra Kömür Havzası, Gazianteb bölgesi sismik kesitleri çıkarılacaktır. Kayseri ve 
yurdun diğer bölgelerindeki demir sahalarının etüdlerine ve aynı zamanda memleketimizin man-
yetometrik ve gravimetrik haritasına devam edilecektir. 

Sondaj i§lwi ; 
Evvelce üzerinde çalışılan taşkömür ve linyit sahalarında aramalara devam olunacak, Edir

ne, Uzunköprü bölgeleri ile Çanakkale, Çan linyit yatağında yeniden sondajlara başlanacaktır. 
Muş vilâyetinde baritin, Gümüşane ve Giresun bölgelerindeki bakır, Yozgad Akdağ volfram ya
tağı ve radyoaktif minerallerin aranması maksadiyle Bolkardağ, Sivas, Edremit, Kaman, Keban 
bölgelerinde, Kütahya Emet borasit yatağında, Bursa, Balıkesir vilâyetlerindeki seramik ham
maddeleri sahalarında, Edremit ve İslâhiye demir yataklarında sondajlar yapılacaktır. 

Siird Mebusu Sinob Mebusu İstanbul Mebusu 
Baki Erdem Server Şomuncuoğlu NisamMn ÂH 8a<v 

• 
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M, Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
l emeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 000 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

21 000 

12 000 

21 000 

12 000 

11 
21 

11 

21 

31 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısmı - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 

12 000 

745 000 
5 250 

750 250 

160 000 

14 000 

3 000 

4 000 

12 000 

745 000 
5 250 

750 250 

160 000 

14 000 

3 000 

4 000 

12 000 

.*• 

745 000 
5 250 

750 250 

160 000 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

1 500 1 500 1 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y 111 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti " 
maddesinin (D), fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ömeler 35 819 35 819 35 819 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 

l'kiaei kısım yekûnu 970 669 970 669 970 669 

(jornıcü 'hımu - Yönetim 
masrafları 

301 

303 
364 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

91 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma * 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Merkez telefon masrafları 

2 000 
1 000 
2 000 

• 6 000 
10 000 
22 000 

43 000 

1 500 

2 000 
20 000 

-* 

2 000 
1 000' 
3 000 
6 000 

10 000 
30 000 

52 000 

1 500 

2 500 
28 000 

2 000 
1 000 
3 000 
6 000 

10 000 
30 000 

52 000 

1 500 

1 

2 500 
28 000 

, Fasıl yekûnu 22 000 30 500 30 500 

305 Kira bedeli 4 1 200 1 800 1 800 
306 Giyecekler 6 000 9 000 9 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimi vazife harcırahı ' 2 000 2 000 2 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 20 000 15 000 15 000 
30 Müfettişler harcırahı 68 000 68 000 68 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

40 Ecnebi memleketler harcııahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları. 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 

11 Vekîılet otomobili işletme mas
rafları 

12 Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

m 

Temsil masrafları 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

• Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Gteçen yıl bordan 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira, Lira 

15 000 15 000 15 000 

1 1 . 1 

105 001 100 001 100 001 

2 000 2 000 2 000 

2 000 2 000 2 000 

1 000 1 000 1 000 

3 000 3 000 3 000 

183 701 199 801 199 801 

5 000 5 000 5 000 

6 000 6 000 6 000 
1 000 1 000 1 000 • 

7 000 7 000 7 000 

5 000 5 000 5 000 

17 000 17 000* 17 000 

1 000 i 000 1 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

502 Eski yıllar borçları 
10 1952 - 1955 yılları borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısmı - Yardımlar 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

Yatırımlar 

\ - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 

Yatırımlar vekûnu 

1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 500 500 

1 000 1 500 1 500 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 

12 000 
970 669 
183 701 
17 000 
1 000 

8 000 000 

9 184 370 

12 000 
970 669 
199 801 
17 000 
1 500 

8 000 000 

9 200 970 

12 000 
970 669 
199 801 
17 000 
1 500 

8 000 000 

9 200 970 

1 000 1 000 1 000 

1 000 1 000 1 000 



B - Cetveli 

VARİDAT BÜTÇESİ 



Rapor 
9 . II . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise takdim edikniş olan 1957 malî yılı varidat bütçesi tah
minlerini- kominyonumuz adına tetkik etmiş bulunuyorum. 1957 yılı genel bütçesinin varidat tah
minleri 3 961 507 859 lira olai'ak tesbit ve teklif edilmiştir Bu teklif 1956 varidat tahminlerinden 
% 19 nispetinde 636,5 milyon lira fazladır. Aynı mukayese 1950 yılı ile yapıldığı vakit bu artışın 
% 204 nispetinde 2 milyar 661 milycn lira olduğu görülür. 

Bugün eriştiği merhaleye kadar Devlet varidatının geçirdiği tekâmül safhalarını gösteren bir cet
veli bu münasebetle encümenimizin tetkikine değer bulmaktayım. 

Bu tablo Devlet gelirlerinin bilhassa son senelerde iktisadi kalkınmamıza muvazi olarak nasıl bir 
inkişaf seyri takibetmiş olduğunu sarahatle göstermektedir. 

Devlet gelirlerinin seyri ' , 

(000 ilâvesiyle) 
(1948 rakamları 100 itibar edilmiştir.) 

Vasıtasız vergiler Vasıtalı vergiler Diğer Devlet gelirleri Toplam 
Yıllar tahsilat endeks tahsilat endeks Tahsilat Endeks Tahsilat Endeks 

1948 449 132 100 643 614 100 131 035 100 1 223 781 100 
1949 470 043 104,6 712 280 110,6 145 548 111,- 1 327 872 108,5 
1950 447 963 99,7 713 Ofljl 110,7 138 079 106,- 1 300 033 106,2 
1951 . 330 029 73,4 849 384 131,9 173 240 132,2 1 352 653 110,5 
1952 422 025 93,9 1 062 271 165,0 167 524 127,8 1 651 820 134,9 
1953 544 701 121,2 1 183 237 180,7 228 837 174,6 1 936 775 158,2 
1954 687 686 153,1 1 252 927 194,6 258 318 197,1 2 198 931 179,6 
1955 818 488 182,2 1 436 044 223,1 339 984 259,4 2 594 516 212,-
1956 984 000 219,- 1 843 540 286,4 497 434 379,6 3 324 974 271,6 
1957 1 191 000 265,1 1 862 320 289,3 908 187 693,- 3 961 507 323,7 

1957 varidat bütçesine gelince; takdir edersiniz ki bir varidat bütçesinin kıymetlendirilmesi, şüp
hesiz, gelir kaynaklarının daha evvel yapılmış umumi, bir müşahede ve tetkikine istinadetmelidir. 
Ancak bu suretledir ki varidat tahminlerinin iktisadi bünyeye uygun olup olmadığı hakkında salim 
ve umumi bir görüşe sahibolunabilir. Bu bakımdan raporumuzda evvelâ dış ticaretin, zirai ve sı
nai istihsalin, istihlâk ile ilgili şartlarını, servetlerin tedavül ve inkısamının ve millî gelirin göz
den geçirilmesi lüzumlu ve faydalı olacaktır. ,. 

Not; 
1. 1949 malî yılı 12 aya irca edihniğtifr 
2. 1956 ve 1957 yuma ait rakamlar bilice tahminidir. 
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Gelirlerimin zaviyesinden iktisadi durumumuza bakış 

P- Dış ticaret ; 

Silindiği gibi dış ticaret ve bilhassa ithalât ile ilgili vergilerimizin başlıcaları Gümrük Vergisi 
ithalde alman Istilüâk Vergisi, akar yakıtlardan alınan istihsal Vergisi, pasaport ve kançalarya harç
ları ile ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesidir. 

İhracat ve ithalât durumumuz sıklet ve kıymet olarak aşağıdaki tablolarda görülmektedir. 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

1 t h 
Milyon ton 

881 
1 » 
1 488 
1 681 
2 141 
2 631 
2 572 
3 148 
l.«889 

a 1 â t 
Milyon lira 

770 
813 
800 

1 126 
1 557 
1 491 
1 339 
1 393 
1 141 

İ h r 
Milyon ton 

880 
. 997 

965 
1 505 
2 435 
2 456 
2 155 
1 792 

— 

a c a t 
Milyon lira 

551 
694 
738 
879 

1 016 
1 109 

938 
877 
854 (* 

Yine ithalât ve ihracatımız madde grupları itibariyle aşağıdaki seyri göstermektedir 

(Milyon Türk lirası) 

İthalât İhracat 
(Yıllık) ; (Yıllık) 

Maddeler 

Makinalar 
Demir ve çe
lik 
Nakil vasıta
ları 
Akar yakıtlar 
Mensucat, ip
likler 
İlâç ve boya 
Diğer 

r . 
1953 

345,5-

207,2 

157,7 
124,6 

200,0 
82,6 

373,5 

1954 

343,5 

145,5 

104,0 
115,2 

185,1 
77,0 

369,1 

1955 

343,5 

192,0 

116,8 
118,2 

106,2 
79,0 

431,6 

^ 
1956 

286,9 

129,1 

187,6 
100,6 

49,3 
70,9 

316,2 

Maddeler 

Hububat 
Tütün 
Pamuk 
Meyvalar 
Tohumlar 
Madenler 
Diğer 

r 1953 

248,7 
238„8 
220,3 

. 104,4 
26,3 

135,9 
134,6 

1954 

215,8 
240,5 
146,8 
133,9 

6,1 
83,8 

110,9 

1955 

66,7 
249,2 
128,1 
177,3 

6,1 
108,4 
141,6 

> 
1956 

78,9 
262,0 

73,9 
153,2 
11,4 

127,9 
146,7 

Yekûn 1491,1 1339,4 1393,4 1140,6 Yekûn 1109,0 937,8 877,4 854,0 

Bu tabloların tetkiki, son birkaç sene içinde her bakımdan nıüsaidölan 1952 - 1953 yıllarına na
zaran ihracatta az fakat ithalâtta daha ehemmiyetli bir gerilemenin mevcudolduğunu göstermekte
dir. Dahilî istihlâkin artması ve birkaç seneden beri hava şartlarının üst üste iyi gitmeyişi gibi se
beplerle bir kısım maddelerimizin ihracatının azaldığı bir vakıadır. 

İthalâtın ihracatla münasebeti derkârdır. Buna munzam olarak dış tediyeyi muvazeneye isal ede
bilmek için bizzarure konulmuş olan tahditlerin de ithalâta tesiri yukarıki tabloda açıkça görülüyor. 

(*) Muvakkat rakam 
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Dış ticaretimizin daha müsait istihsal şartlan ye daha çok istihsal ile ve iç ve dış pazar şartla

rının daha dikkatli olarak nîüşahede ve ıslahı ile genişletilmesi daima mümkündür. 

Buna rağmen, raporumuzun ilgili kısımlarında görüleceği üzere, dış ticaret hacmimiz ile yakın
dan alâkalı kaynaklardan tahassul edecek gelirlerimiz, Î957 ye ait tahminler esas itibariyle*l956 
da mevcut «dış ticaret hacmma istinadettirilmiştir. 

/ / - Zirai ve sınai istihsal : 

İktisadi ve malî tesirleri çok geniş olan zirai ve sınai istihsalin, her sahada çeşitli malî imkânlar 
doğuran bu tesir sahasına, dâhilde alınan İstihsal Vergisi (eski imalât Muamele Vergisi) akar ya
kıtlardan alman İstihsal Vergisi, petrolden alman Devlet hissesi gibi gelirlerimiz doğrudan doğruya 
dâhil bulunmaktadır. Gelir ve Kurumlar vergileri gibi Hazinemize geniş imkânlar sağlıyan varidat 
çeşitleri de zirai ve smai istihsal ile büyük mikyasta alâkalıdır. Bu bakımdan,• burada, zirai ve sınai 
istihsal durumunu dikkatle gözden geçirmekte ayrı bir faide vardır. 

a) Zirai istihsal : 

1950 den bu yana zirai istihsalde elde edilen terakkiler, bu sahaya yeniden yeniye teçhizlerin v«» 
entansif bir sistemin yerleşmesine intizaren bugün hava şartlarının ehemmiyetli surette tesiri altın 
da bulunmaktadır. ' 

Filhakika ziraate tahsis olunan topraklar 1950 den bu yana şu*seyri takibetmiştir. 

Ekilen saha (1 000 hektar) 

Yılları 

1946-1950 
1950 
1951 
1952 
1953 
1964 
1955 
1956 (1) 

Hububat 

7 735,0 
8 244,2 
8 807,4 
9 868,0 

11 077,2 
11 271,3 
12 080,0 
12 374,5 

Bakliyat 

396,5 
426,8 
418,3 
435,6 
457,8 
460,5 
499,9 
507,3 

Pamuk 

300,0 
448,5 
641,8 
675,0 
604,7 
581,8 
625,0 
635,0 

Diğeı c sınak 
bitkiler (*) 

442,1 
464,9 
451,2 
483,1 
547,9 
551,4 
601,6 
636,0 

Yekûn 

8 874,5 
9 584,4 

10 316,0 
11 461,7 
12 687,6 
12 865,0 
13 805,4 
14 152,8 

Ekiliş sahasında yıldan yıla müşahade olunan artışlara mukabil zirai istihsalden daha çok 
randıman alınamaması hava şartlarınm geçen birkaç sene içinde iyi gitmemesi yüzünden
dir. 1957 yılında zirai istihsalin 1956 yılından esaslı surette farklı olması ise maalesef beklen
memektedir. 

b) Sınai istihsal : 

Memnuniyetle kaydetmek lâzımdır ki, sınai istihsal sahasında 1950 den beri çok ehemmiyetli 
terakkiler elde edilmiştir. Bu terakkilerin yıldan yıla irae ettikleri neticeler -memleketimizin 
artık yalnız hammadde yetiştiren bir memleket olmaktan çıktığı vakıasını bize bütün saraha-
tiyle göstermektedir. Aşağıdaki tablo, sınai istihsalin muhtelif sektörlerindeki inkişafı tam bir 
vuzuh içinde göstermektedir. 

(i) Muvakkat rakamdır. 



- 4Wu 

Seneler 

Sınai istihsal muvakkat endeksleri (1948 • 100) 

İmalât Gıda : Genel 
Madenler sanayii sanayii' endeks 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

100,0 
115,1 
122,0 
127,2 
145,8 
174,1 
152,9 
169,4 

100,0 
112,2' 
112,6 
109,5 
128,8 
135,3 
154,7 
172,3 

100,0 
114,4 
119,9 
124,8 
128,9 
148,4 
161^ 
194,5 

100,0 
113,5 
114,7 
118,4 
133,1 
148,8 
157,1 
178,9 

Bütçe gerekçesinde ve Bütçe Komisyonu raporlarında bu mevzua taallûk eden birçok done
ler mevcuttur. Sınai hayatımızın inkişaf mdaki kuvvetli tempoyu mânalandıran başka bir tabloya 
aşağıya dercediyoruz. 

Bu tablo imalât Muamele Vergisine tâbi müesseseler adına tahakkuk ettirilmiş olan Muamele 
Vergisini yıllar itibariyle mukayeseli olarak göstermektedir. 

1951 • 1956 yılları Muamele Vergisine tâbi sınai müesseselerin (Sanat grupları ititiariyle) tahakkuk 
eden ve?'gilerini gösterir cetvel 

Sanat grupu 

1. Toprak Sanayii 
2. Maden » 
3. Tahta » 
4. Kimya » | 
5. Gıda » 
<6. Mensucat » 
7. Deri » 
8. Kauçuk > 
9. Kâğıt . » 
10. Müteferrik » 
11. Ücret üzerinden 

vergiye tâbi mü
esseseler 

1951 
Miktarı 
(Lira) 

1952 
Miktarı 
(Lira) 

1953 
Miktarı 
(Lira) 

1954 
Miktarı 
(Lira) 

2 817 515 
9 120 489 
1 276 332 
2 827 473 
2 226 236 
78 306 295 
5 609 480 
5 079 970 
5 042 997 
3 058 264 

2 908 914 

3 623 109 
11 354 788 
1 727 763 
3 237 284 
2 628 619 
96 292 894 
6 805 032 
7 592 947 
5 331 223 
3 701 980 

4 290 330 

4 028 557 
13 386 '842 
1 834 388 
3 897 559 
2 640 289 

111 406 386 
6 536 473 
8 629 981 
5 29İ 524 
5 066 954 

5 798 424 

5 609 770 
17 874 877 
2 447 347 
5 226 338 
3 010 591 

125 604 094 
7 535 970 
' 7 594 367 
7 244 069 
6 899 154 

7 535 486 

1955 
Miktarı 
(Lira) 

6 539 530 
26 169 165 
3 422 719 
6 990 795 
2 941 785 

155 499 361 
7 949 843 
11 337 663 
9 500 298 
10 957 713 

9 312 153 

Toplam 118 273 965 146 585 969 168 517 377 196 582 062 250 621 025 

imalât Muamele Vergisi tahakkukatmdaki bu seri gelişme hiç şüphe yok ki, aynı zamanda sınai 
müesseselerin gerek aded, gerekse istihsallerinde vukua gelen gelişmenin de bir delilidir. 

III -İstihlâk ile ilgili şartlar: 

Vergi kaynaklarımızdan bir başlıeası da şilphesiz istihlâk sahasıdır. Bu sahada: 

a) Madde istihlâk hacmi ^ 

b) Hizmet talep hacmi 
mevzuubahistir. % 
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Vergi kaynaklarımızdan madde istihlâk hacmi ile ilgili olanlar arasında bilhassa şeker, kibrit, 

elektrik, havagazı, bira, tabiî köpüren şarap ve viski istihsal (istihlâk) vergileri ile tekel maddelerin-
den alınan Savunma Vergisi ve tekel hasılatı; hizmet talep hacmi ile alâkadar olanlar ise banka ve 
Sigorta muameleleri vergisi. PTT hizmetleri vergisi ve Nakliyat vergisi zikrolunabilir. 

İstihlâk sahasında da 1950 yılından bu yana büyük bir inkişaf vukua geldiğini hem değişen 
umumi hayat şartları hem de istatistikler ispat etmektedir. Bugün artık denilebilir ki, büyük halk 
kütlelerinin ihtiyaçları, artan satmalma gücü ile müterafik olarak taaddüt etmekte ve bu ihtiyaçların 
tatmini ise yurtta istihlâki geniş surette artırmaktadır. Bu yüzdendir ki, bu grupa dâhil Devlet gelirle
rinin mutazam artışları her yıl devam etmektedir. Bu artışan 1957 de de devam etmemesini gerektirecek 

» sebepler mevcut değildir. Bu hususta bir fikir verebilmek için şeker ve .elektrik istihlâkine ait bâzı 
rakamları kaydetmekle iktifa edeceğiz. Tekel maddelerinin istihlâkindeki inkişaf seyri ise bu mevzuu 
daha önce incelemiş olan komisyonumuzca malûmdur. 

Şeker istihlâki 

Yılı 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Kristal 
Ton 

93 278 
88 996 
93 260 
123 995 
130 708 
147 659 
142 220 
149 848 
199 721 

Kg. 

696 
398 
428 
369 
459 
689 
367 
547 
369 

Küp 
Ton 

33 279 
31 163 
34 745 
26 823 
48 348 
54 857 , 
63 299 
52 732 
45 442 

Kg. 

183 
667 
733 
762 
113 

, 773 
051 
292 
173 

Yekûn 
Ton 

126 557 
120 160 
128 006 
150 819 
179 056 
,202 517 
205 519 
202 580 
245 163 

Kg. 

879 
065 
161 
131 
572 
462 
418 
839 
542(1) 

Elektrik istihsal ve istihlâki 
f 

(Milyon kilovat olarak) • . . 

Aylık ortalama 

istanbul * Ankara - izmir'de istihlâk edilen 
^ 

Seneler 

1948 
1949 
1950 

'1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (2) 

Umumi 
istihsal 
yekûnu 

56.4 
61.4 
65.8 
74.0 
85.0 
100.0 
115.6 
121.1 
127.9 

• 
1 

Yekûn 

19,7 
21.4 
23.3 
26.3 
30.1 
36.2 
43.1 
49.7 
54.0 

elektrik miktarı 

Sanayi 

.11.3 
12.4 
13.5. 
15.5 
17.9 
22.5 
27.3 
31.6 
34.2 

A 

Aydınlatma 

6.9 
7.5 
8.3 
9.4, 
10.8 
12.3 
14.4 
16.5 * 
18.1 

Ulaştırma 

1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.6 
1.7 (3) 

(1) (Muvakkat rakam) 
(2) 10 ayhk ortalama 
(3) Altı'aylık ortalama 
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IV - Para ve kredi durumu ve millî gelir: 

Zirai ve sınai istihsal, dış ticaret ve istihlâk 
kısaca arz etmiş bulunuyoruz. Varidat bütçesinin 
mi iktisadi tandansı da gözden geçirmek lâzımdır. 
•varidat bütçesinin ehemmiyetli kalemlerini teşkil 
noter harçları gibi kısmen servetlerin tedavül ve 
kil edecek olan doneleri, bundan önce arz ettiğim 
olarak ancak umumi mahiyette para, kredi duru 
mak mümkündür. 

mevzuları üzerindeki müşahedelerimizi yukarda 
tetkikinde bu müşahedelerin yanıbaşmda umu-
Çünkü bilhassa Gelir ve Kurumlar Vergisi gibi 
eden mevzuların hattâ Damga Resmi, tapu ve 
inkısamı ile ilgili gelirlerin tahminlerine esas teş-
faktörlerin yanıbaşmda, ve onlara munzam 

muna ve millî gelire ait rakam ve malûmatta bul-

Bilindiği gibi ekonomimiz uzun devreler geri şartlar içinde hareketsiz kalmıştır. Onu bu şart
lar içinden kurtarmak için zaman zaman iyi niyetler görülmemiş değildir. Ancak eldeki imkânların 
çok mahdudoluşu bu teşebbüsleri akim bıraktırmış ve bu iyi niyetler her defasında biraz daha bed
bin olarak teşebbüslerinden vazgeçmiştir. 

içtimai ve iktisdi bir kalkınmanın ancak para ve kredi mekanizmasının dirayetle kullanılması 
ve milletin tam iştirakiyle başarılabileceği ise 19 50*den sonra ispat edilmiştir. 

Millî gelir, emisyon hacmi ve Devlet gelirleri tahsilatım gösterir cetvel 

Senesi 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Millî gelir 
câri fiyatlarla 

(Lira) 

8 814 700 
7 924 000 
8 964 200 
10 693 800 
12 424 100 
14 696 400 
14 785 000 
17 749 900 

— 

(000 ilâvesiyle) 

Emisyon hacmi < 
(Lira) 

1 001 309 
960 332 

1 002 945 
1 182 871 
1 284 748 
1 465 302 
1.530 211 
2 071 731 
2 19£ 889 (5) 

Banka kredileri 
. yekûnu 

(Lira) 

1 190 400 
1 330 600 
1 588 500 
2 210 000 
S 094 400 
3 990 900 
4 885 800 
5 805 323 
6 369 625 (4) 

Emisyon hacmi 
ve banka kre
dileri yekûnu 

(Lira) 

2 191 709 
2 290 932 
2 591 445. 
3 392 871 
4 379 148 
5 636 202 
6 416 011 
7 877 054 
8 564 514 

Devlet gelirleri 
tahsilatı (1) 

(Lira) 

1 223 781 
1 482 976 
1 300 033 
1 352 652 
1 651 821 
1 936 775 
2 198 931 
2 594 516 
3 324 974 (Tah-

Yukardaki tablo para ve kredi mevzuunda yıldan yıla elde edilen inkişafları göstermektedir. 
Mütalâamız odur ki, kredi hacminin ve bilhassa mîllî gelirin yıldan yıla arz ettiği muntazam ge
lişme seyrinin iş ve teşebbüs hayatında yarattığı canlılık yeni bütçe yılında da devam edecek ve 
bununla ilgili Devlet varidatı 1957 yılında bu müspet faktörlerin artırıcı tesirlerinden istifade 
edecektir. Bu münasebetle ifade edelim ki aynı zamanda iştira gücünü temsil eden bu rakamlar
da bir- gerilemenin bâzı çevrelerce matlubolduğu görülmektedir. Arz ve talep muvazenesini temin 
için ileri sürülen bu mütalâalara biz iştirak etmiyoruz. Filhakika arızi birtakım sebepler ileri sü
rülerek meselâ dış ticaretteki eksilme delil alınarak veyahut kalkınma için zanıri olan tahsisler 

Not : ' • * . 
1. 1948 - 1955 yıllan Devlet glirleri tahsilatı Hazine mizanlarından alınmıştır. 1956 yılı 

ise bütçe tahminlerini göstermektedir. 1949 yılı 14 aylıktır. 
2\ Diğer bilgiler İstatistik Umum Müdürlüğünün aylık bülteninden alınmıştır. % 
3. Emisyon hacmındaki miktarlar, madenî paraları da ihtiva etmektedir. 
4. 1956 Haziran ayına ait miktarı gösterir. 
5. 1956 Temmuz ayına ait miktarı gösterir. 
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dolayısiyle piyasada bâzı maddelerin Çarlığı gösterilerek milletçe gayretlerimizi küçümsemek is-
tiyenler yok değildir. Bunlara rağmen, memleketimizin dünden bugüne ve bugünden yarma da
ha büyük ümitler beslenecek bir memleket halinde olduğunu ispat etmek de zor değildir. Basa bir 
devre içinde vatana kazandırılmış olan sayısız tesisler ve cihazlar her şeyden evvel vatandaştan 
vergi olarak alman her kuruşun mahalline sarf olunduğunu göstenen eserlerdir. Bu büyük ve fai-
deli eserlerin taaddüdü karşısında, milletçe her türlü sıkıntıları iktiham eden bir ferahlık duy
makta olduğumuzu teyidetmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Bu konuda, iktisadi kalkınmamızın türlü menfi tesirlerden azade ve mahfuz bulundurulması 
yolunda millî temayüle uygun olarak Hükümetçe sarf edilen gayretlerin takdire şayan olduğunu da 
söylemek isteriz. # 

H • Kısun 

1957 varidat bütçesi 

Gelirlerimizle ilgili iktisadi ve malî duruma böylece bir* göz attıktan sonra şimdi 1957 varidat 
bütçesini tetkika başlıyabiliriz. îlk olarak bütçenin hususiyetlerini belirtelim : 

A) Bütçenin hususiyetimi :. 

1957 varidat bütçesinin hususiyetlerim iki noktada toplamak mümkündür. 

a) Vergi kaynaklarının ıslah ve genişletilmesine mütaallik ameliyeler, o 

b) Gelir bütçesinin tertibinde yapılan değişiklikler. 

a) Vergi kaynaklarının ıslah ve genişletilmesine mütaallik ameliyeler şunlardır : 

1. 6838 sayılı Kanunla Gelir Vergisindeki esnaf muaflığına mütaallik ölçüler biraz daha ge
nişletilmek suretiyle düşük kazançlı esnaf, vergi dışı bırakılmıştır. 

2. 6802 sayılı Kanun ile, sanayiimize iras etttiğizararh tesiri hepimizce malûm olan Muamele Vergisi 
kaldırılmış ve yerine ikame edilen yeni sistem ve görüşleri muhtevi İstihsal Vergisi ile sanayii
mizin gelişmesine geniş imkânlar sağlanmış ve yine aynı kanun içerisinde hizmet ve istihlâkle 
ilgili birçok vergilerimiz yeni esaslar ve vahdete kavuşturulmuştur. 

3. Henüz Yüksek Mecliste tetkik edilmekte olan bir kanun tasarısı ile en &z geçim indirimlerinin 
% 50 artırılması ve buna mukabil de yüksek kazançlara uygulanan nispetlerin bir miktar artırıl
ması derpiş elilmiş bulunmaktadır. 

4. Veraset Vergisi mevzuları arasında bulunan gayrinıenkulJerin tahrir irat ve değerleri vergi 
matrahına esas teşkil etmekte idi. Bu mahzurlu durumu bertaraf etmek maksadiyle Vergi Usul 
Kanununun 279 ncu maddesini tadil eden bir tasarı halen yüksek encümenimizde bulunmaktadır. 

5. Hususi otomobillerden cüzi M miktarda vergi alınmasına mütaallik kanun tasarısı ile Damga 
Resmi nispetleri üzerinde bâzı yükseltmeler yapan tasarı da keza encümenimizdedir. 

6. Bir kısım ithalâta, tahsis olunan dövizlerin Türk parası tutarları üzerinden Hazine hissesi 
alınmasını derpiş eden tasarı da Meclis komisyonlarında bulunmaktadır. 

Vergi kanunlarımızda yapıldığına işaret ettiğimi/, bu değişiklikler hiç şüphesiz, vergi adaleti ve 
vergi tekniği- bakımından bir terakki olarak mütalâa olunacaktır! 

* Bu meyaııda bizde, geçen seneki raporumuzda temenni ettiğimiz bâzı ıslahların maliyetimizce yıl 
içinde tahakkuk ettirilmiş olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isleriz. 



b) Gelir bütçesinin tertibinde yapılan değişiklikler: 

Yürürlükten kalkacak veya yeniden yürürlüğe girecek olan bâzı vergilerin mevcudiyeti sebeb: i*. 
1957 yılı gelir bütçesine ait B cetvelinin tertibinde, bir evvelki yıla nazaran, bâzı değişiklikler yap
mak icabetmiştir. Bütçenin tetkikini ve evvelki yıllarla mukayesesini kolaylaştırır ümidiyle, bu deği
şikliğin ana hatlarını burada arz ve izahı faydalı görmekteyim. 

1. Hükümetçe hazırlanan tasarıya göre yeniden ihdas edilen «Hususi Otomobil Vergisi» 1957 ge
lir bütçesinin irat ve servet vergileri bölümünde 16 neı fasla konulmuştur. 

2. Bilindiği üzere 6582 sayılı Kanunla Esnaf Vergisi kaldırıldığından 1957 bütçesinde artık Es
naf Vergisi adiyle müstakil bir fasıl yer almamaktadır. Eski senelere ait Esnaf Vergisi bakiyesin
den 1957 yılı içinde tahsil edilecek miktarlar «Mülga irat ve Servet vergileri artıkları» adını taşıyan 
17 nci fasla irat kaydolunacaklardır. Bu fasıl 1956 yılı gelir bütçesindeki 18 nci fasla tekabül et
mektedir. Ayrıca; 1956 bütçesinde 35 nci faslın 12 nci maddesinde yer alan «Sair kaldırılmış vergi
ler artıkları» arasında bulunan: Harb kazançları temettüü, aşar ve diğer hayvanlar vergileri bakaya
sı da 1957 bütçesinin, 17 nci faslına naklolunmuştur. 

3. Malûm olduğu üzere, (İthalât, İmalât ve Banka Muamele Vergisi gruplarından müteşekkil) 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu 1 . III . 1957 tarihinden itibaren kaldırılmakta ve bunun ye
rini ayni tarihte yürürlüğe girecek olan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun; istihsal ve Banka 
Hizmetleri Vergisi kısmı işgal etmektedir. Diğer taraftan 1956 gelir bütçesinin 19 ve 21 nei fasıl
larının ayrı ayrı maddelerinde yazılı kahveden alınan İstihlâk Vergisi, kibritten alman istihlâk Ver
gisi, Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi, Bira, tabiî köpüren şarap ve viski istihlâk Vergisi, ban
kalar Muamele Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT müraseleleriyle telefon abonelerinden alman Savunma 
Vergisi; Gider Vergisi Kanununun istihsal veya hizmet vergileri' grupu içine alınmışlardır. Bundan 
başka akar yakıtlardan istihlâk, Yol ve Muamele Vergisi adlariyle alınmakta olan vergiler gider vergi
leri manzumesi içinde bir tek nispete irca edilmiştir. 

Gider Vergileri Kanunu ile yapılan bu şümullü değişikliğe muvazi olarak 1957 gelir bütçesi de ye
niden tertiplenmiştir. 

Bu suretle 1957 gelir bütçesinin: 

A) 18 nci fasılda «ithalden alman istihsal Vergisi» adiyle açılan 11 nci maddeye: Gider vergi
lerinin, İthalât Muamele Vergisi yerine kaim olan kısmı ile kahve ithalinden alınacak, istihsal Ver
gisinin sağlıyaeağı tahminî gelir miktarı konulmuştur. 

B) 18 nci faslında; «Dâhilde alman istihsal Vergisi» adiyle açılan 12 nci maddeye ise: 

a) Prensip ve esasları tamamen ayrı olmakla beraber Gider Vergileri Kanununun ;Imalât Mu
amele Vergisine tekabül eden kısmı ile, 

b) 1956 gelir bütçesinde: 

1. Kibritten alman istihlâk Vergisi, 

2. Elektrik ve Havagazı istihlâk Vergisi, 

3. Bira, tabiî köpüren şarap ve viski istihlâk Vergisi adlariyle 21 nci faslın ayrı maddelerinde 
yer alan vergiler dâhil edilmiş bulunmaktadır. 

4. Çok cüzi bir gelir sağlıyan «Petrol Harçları» da müstakil bir madde halinden çıkarılarak 1957 
gelir bütçesinin 25 nci faslının 15 nci maddesinde yer alan «Diğer harçlar» maddesine aktarılmış
tır. 

5. &eçeıı sene bütçe müzakereleri sırasında Yüksek Komisyonunuzca B cetvelinin «Devletçe 
idare edilen kurumlar ve Devlet paylan» bnlîinmnün fasıl ve maddeleri arasında bünyelerine 
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uygun bâzı tertip değişiklikleri yapılması temenni edilmiştir. Bu teklif ve temennilerden mülhem 
olarak, Hükümet 1957 bütçesinin ilgili bölümünden, gerekli tertip değişikliklerini yapmış bulun
maktadır. 

Filhakika : > 

A) 1956 gelir bütçesinin 25, 27 ve 28 nei fasiliarındaki «Tekel idaresi safi hasılatı» radyo 
varidatı ve Millî Piyango varidatı 1957 bütçesinde 26 ncı faslın 15 - 17 nei maddelerine konul
muştur. , 

B) 1956 gelir bütçesinin 26 ncı faslında yer alan oyun kâğıdı varidatı ise, 1957 gelir bütçe
sinde 27 nei faslın 16 ncı maddesine nakledilmiştir. 

6. Hükümetçe hazırlanan lâyiha gereğince «bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dola-
yısiyle alınacak Hazine hissesi» ne ait tahmin ise 1957 yılı gelir bütçesinin 27 nei faslının 17 nei 
maddesine konulmuş bulunmaktadır. 

B) Bütçenin umumi hattan : 

Devlet gelirleri tahsilatındaki yıllık artış ve 1956 ve 1957 yıllarına ait konjonktürün seyri 
nazarı itibara alınmak suretiyle, 1957 gelir tahminleri yekûnu şu şekilde hesaplanabilir : 

Milyon lira 

1956 yılının 10 aylık fiilî tahsilat yekûnu • * 2 477 
(Bu miktar 1955 in aynı devresindeki tahsilattan % 13 nispetinde fazladır.) 
Mütaakıp iki ayda tahsil edileceği tahmin olunan miktar 495 

1956 malî yılı sonuna kadar tahsili umulan miktar 2 972 
1955 malî yılı tahsilatı - — 2 581 

1956 yılı tahsilatının 195§ yılından fazlası 391 

' Bu mukayese bize 1956 yılı tahsilatının 1955 tahsilatından '% 15 nispetinde fazla olacağını gös
termektedir. Aynı artış nispetinin önümüzdeki yılda da devam edeceği göz önünde tutularak, 100 
milyon liralık Musul petrolleri hissemizin ve- Hükümetçe mevcut vergilere yapılan zamlarla teklif 
olunan yeni vergilerin 1957 yılında temin edeceği 490 milyon lira civarındaki munzam gelirin de 
ilâvesiyle 1957 malî yılında 4 milyar liraya yakın gelir sağlanacağı kanaatine varılmaktadır. 

1956 tahsilatı tahmin 
1956 tahsilatının % 15 fazlası 

1957 tahsilat tahmini 
1. Musul petrollerinden alınacak 
2. Hükümetçe Meclise sunulan vergi nispetlerinin artırılmasına ve yeni vergi 

ve Hazine hissesi taşanları gereğince + 

2 972 
445 

3 417 
100 

497 

4 014 



— 499 ~~ 
Dört yüz doksan yedi milyonun hesabı şöyle yapılmıştır: 

A) Hükümetçe teklif edilen vergi zamları ve Veraset Vergisi matrahının cari 
kıymet esasına ircaına mütaallik tasarılar dolayısiyle 1957 yılında elde olunabile
cek munzam gelir, Gelir Vergisi nispet artışı ve geçim indirimi tezyidinin muhas-
salâsı 

Damga Resmi nispetlerine yapılacak zam dolayısiyle 

80 80 
B) Gayrimenkullerden alınacak Veraset Vergisi matrahının (tahrir kıymet ve 

iradı yerine) cari kıymete ircaı dolayısiyle 1957 yılında sağlanabilecek munzam 
varidat 30 30 

C) Hükümetçe teklif olunan Hususi Otomobil Vergisi ve Hazine hissesi dola
yısiyle 1957 yılında elde edilecek varidat: 

Hususi otomobillerden alınacak vergi —7 
Alınacak Hazine hissesi —380 

387 387 

497 

C) 1957 varidat bütçesi gelir tahminleri : 

Bütçenin umumi hatlarına böylece bir göz attıktan sonra" şimdi teklif olunan gelir tahminle
rinden başlıcalarmın kalem kalem tetkikine geçebiliriz; 

Gelir Vergisi : (Fasıl: 11) 

Yüksek malûmları olduğu üzjcre, 1956 yılında Gelir Vergisinden 775 milyon lira tahsilat yapı
lacağı tahmin edilmişti. 1956 yılının 10 aylık devresi sonunda bu vergiden yapılan fiilî tahsilat 
741 milyon lirayı bulmuş ve yıl sonuna kadar tahsilatın 840 milyon liraya baliğ olabileceği anla
şılmıştır. Böylece 1956 tahsilatı, 1955 yılma nazaran % 28 nispetinde bir fazlalık arz eden, bütçe 
tahminini de % 8 civarında aşmış olacaktır. 

Tatbikine başlandığı 1951 yılından beri devamlı bir gelişme gösteren. Gelir Vergisi tahsilatının 
artış seyri aşağıdaki tabloda irae olunmuştur,: 

Senesi 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (Tahmin) 

Fiilî tahsilat 
miktarı 

Lira 

299 809 773 
394 642 334 
527 743 392 
656 037 285 
840 000 000 

Bir evvelki yıla nazaran 
Artış miktarı 

Lira 

90 605 541 
94 832 561 

133 101 058 
128 293 893 
184 000 000 

Artış nispeti 
% 

43,30 
31,63 
33,72 
24,30 
28,00 

Hükümet 1957 yılında Gelir Vergisinden 965 milyon lira tahsil olunacağını tahmin etmiştir. 
Bu miktarın tespitinde: 

1. Yıllık beyanname v*#en mükellef adedinde, her sene müşahede edilen 10 binin üstündeki 
artışın, 
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2. Esnaf Vergisi Kanununun ilgası dolayısiyle, evvelce Esnaf Vergisi ödiyen bir kısım sanat 

ve ticaret erbabının Gelir Vergisine tâbi olacaklarının, 

3. Gelir miktarlarmdaki tezayüdün, 

4. Ücretlerden kesilen vergilerle stopaja tâbi tutulan miktarlarda görülen senevi ortalama 70 
milyon civarındaki artışın, 

5. Gelir Vergisi nispetlerinin ve geçim hadlerinin yükseltilmesine mütaallik Hükümet tasarısı
nın teklif edildiği şekilde kanunlaşması halinde, elde olunacak varidat fazlasının (35 milyon lira), 

6. Ve 1956 ile 1957 yıllarının vergi hâsılasına müessir mühim hâdiselerin, 

Göz önünde tutulduğu anlaşılmaktadır. 

Gerçekten, 1956 yılında tahsili umulan'840 milyon liradan 335 milyon lirası yıllık beyannameye 
nıüstçn'it vergiye; mütebaki 500 milyon lira kadarı1 da ücretlerle menkul sermaye iratlarından ke
silen Stopaj Gelir Vergisine taallûk etmektedir. 

1955 yılında tahsil edilen 656 milyon lira Gelir Vergisi içinde 400 milyon lirası, ücretlerle men
kul sermaye iratlarından kesilen Stopaj Gelir Vergisine taallûk etmekte idi. 

1956 yılında tahsil olunabileceğini gördüğümüz 840 milyon liranın ise 500 milyonu bu grupa ait 
bulunmalktadır. Binaenaleyh, 1955 yılma nazaran bu gruptaki artış 90 - 100 milyon Hra civarında
dır. Bu artış seyrinin 1957 yılında da devam edeceği kabul olunabilir. 

Filhakika istihdam hacmi daima genişlediği gibi, bunlara ödenen istihkaklarda da artışlar ol
maktadır. 

Halbuki Hükümet teklifinde bu artış, 70 milyon lira olarak nazarı itibara alınmıştır. Kanaa
timizce; ücretlerle menkul sermaye iratlarından 1957 yılında elde edilebilecek Gelir Vergisi mik
tarı 1956 daki miktardan 90 milyon lira fazlasiyle 590 milyona baliğ olabilecektir'. 

Diğer taraftan; yıllık beyannameye müsteniden alınan Gelir Vergisi grnpımda da 50 milyon 
lira civarında bir artış beklenebilir. 

Bu mülâhazalar göz önünde tutulunca, 1957 yılı Gelir Vergisi tahmininin, 1956 mn muhtemel 
tahsilatı olan 840 milyon liradau 140 milyon lira fazlasiyle 980 milyon lirayı bulabileceği netice
sine varılabilir. 

Ancak, 1956 yılında kâr hadlerinde yapılan değişikliklerin neticesi olarak tahminden 30 milyon 
liranın tenzili gerektiğinden 1957 yılı Gelir Vergisi tahsilatının 950 milyon lirayı bulabileceği anla
şılmaktadır. 

Ayrıca; 100 bin liradan yukarı kazançlara uygulanacak Gelir Vergisi nispetlerinin yükseltilme
si ve mevcut geçim indirimi hadlerinin |% 50 nispetinde artırılması hakkındaki tasarının 1956 ka
zançlarına yani 1957 de alınacak Gelir Vergisine uygulanmaması hakkındaki takrir yüksek encü-
menimizce kabul edildiğine göre, hükümetin teklifine dâhil bulunan 965 milyon liradan mezkûr 
35 milyon liranın tenzili de gerekmektedir. 
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Bu suretle bu gelire ait tahminin şu şekilde tesbiti muvafık olur :. 

Milyon 
Lira 

Hükümetin teklifi ' 965 
Nispet artışlarının 1956 kazançlarına uygulanmaması 
dolayısiyle — 35 

930 
Yukardaki izahat gereğince ilâvesi lâzımgelen 4- 20 

950 

Milyon lira olması lâzımgelmektedir. 

Kurumlar Vergisi : (Fasıl : 12) 

1956 yılı bütçesinde, Kurumlar Vergisi için 120 milyon lira gelir tahmin edilmişti. 1956 yılı 
Aralık ayı sonunda tahsilat miıktai'i 124 milyon lirayı bulmuş ve sene sonuna (kadar tahsilatın 128 
milyon liraya «baliğ olabileceği anlaşılmıştır. 

Ancak bu miktarın 17 milyon lirası, Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun, Baruthane arazisi 
nln satışından elde ettiği kâr üzerinden ödediği Kurumlar Vergisine taallûk etmektedir. Bir sene
ye münhasır olması dolayısiyle arızi bir mahiyet gösteren bu miktarın, diğer yıllarla mukayeseyi 
temin için yekûndan tenzili gerekmektedir. Bu suretle, 1956 yılımn normal Kurumlar Vergisi tah
silatının 110 milyon lira civarında olduğu neticesine varılır. 

1955 yılında yapılan tahsilatın 79,4 milyon lira olduğu göz önünde tutulursa, Kurumlar Ver
gisinin bir yıl zarfında % 37 nispetinde arttığı anlaşılır. 

Kurum adedinin her yıl muntazaman artması ve 'bir kısım kuram kazançlarmdaki teziayüt, ver
giyi artırıcı, ithalât hacmi ile kâr hadlerinde vâki nispî düşüklerin azaltıcı âmil olarak nazarı 
itibara alınarak 1957 yılı için Hükümetçe 130 milyon lira teklif edilmiştir. 

Anöak Hükümet teklifinde hu vergide »bir sene öncesine nazaran vâki olan % 37 artış, yukar
da "bahsedilen azaltıcı tesir dolayısiyle % 20 civarında olarak alınmıştır^ <ki, ibunu muhik gösterecek 
sefbepler mevcudolma'kla •beraber bu nispet üzerinden hesap yapılsa dahi 1957 hâsılasının 132 milyon 
lira olması icabetmektedir. . 

Bu yüzden de bu gelir kalemine 2 milyon lira ilâvesiyle 1957 tahmininin 132 milyon liraya çı
karılmasını uygun görmekteyim. 

Binalardan alınan Savunma Vergisi : (Fasıl : 13) 

Bu vergiden 1955 yılında 9,5 milyon lira tahsil edilmiştir. Bu miktar 1954 tahsilâtına nazaran 1,6 
milyon lira fazladır. 10 ncu ay sonu tahsilat durumuna göre, 1956 yılında hu kaynaktan yapılacak 
tahsilatın 11 milyon, lirayı bulabileceği anlaşılmaktadır. ^ 

10 ncu ay sonu tahsilâtına göre bu vergide vâki gelişmenin nazarı-itibara alınması suretiyle Hü
kümetçe teklif edilen 12 milyon liranın 500 000 lira ilâvesiyle 12,5 milyon liraya çıkarılmasını uy
gun 'mütalâa etmekteyim. 

Veraset ve İntikal Vergisi : (Fasıl : 15) 

1956 malî yılı sonuna kadar bu vergiden 9 - 10 milyon lira civarında gelir sağlanabileceği anla
şılmaktadır. Bu miktar 1955 yılı tahsilatı olan 7,5 milyon liradan-2 - 2,5 milyon lira fazladır. 1951 
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yılından beri vergi hasılatı (her sene bir miktar artmaktadır. Bu husus göz önünde tutularak 1957 
yılında tahsilatın 12 milyon lirayı ibulabileceği anlaşılmış ve Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise 
sunulan tadil tasarısının kanunlaşması halinde ilâveten sağlanaeaik miktarla 'birlikte bu vergiye ait 
bütçe teklifi 42 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

Yüksefk malûmları olduğu üz'ere; gayrkaenkullere ait Veraset ve İntikal Vergisinin cari değer 
yerine buna nazaran çok düşük bulunan tahrir kıymeti veya iradı üzerinden hesaplanması dolayı-
siyle vergi hasılatı bir gelişme gösterememiş ve tatbikatta bâzı aksaklıklar 'olagelmiştir. Bu mahzur
ları önlemek için Vergi Usul Kanununun 279 neu maddesinin değiştirilmesine lüzum görülmüş ve 
Hükümetçe hazırlanan tasarı Yüksek Meclise takdîm ^kılınmıştır. Tasan Ikanunlaşmca, gayrimen-
kullerin Veraset ve intikal "Vergisine esas tutulmakta olan tahrir irat ve 'kıymeti yerine'cari de
ğerler esas alınacaktır. 

Memleketimizde arazi tahriri 1936 - 1940 yılları, bina tahriri ise 1931 - 1936 seneleri arasında 
yapılmıştır. Tahrirlerde : Arazi için tahririn yapıldığı tarihteki alım ve satım bedeli kıymet; bina
larda ise cari kıymetin 1/8 ini gayrisâfi iradolarak tesbit edilmiştir. Tahririn ikmalinden, bu ta
rafa, arazi ve bina kıymetlerinde vukubulan artışlar dolayısiyle tahrir irat ve kıymetlerinin cari 
kıymet ve fiyatlarla hiçbir irtibatı kalmamıştır. Arazi ve arsalarda da durum böyledir. 

Diğer taraftan, tahrirden sonra yapılan binaların Veraset Vergisine matrah olarak alınan gay
risâfi iratları, komisyonlarca cari kiralara göre takdir edildiğinden satış kıymeti aynı olan fakat 
iradı 1940 tan önce konulan bir binaya nazaran çok daha yüksek bulunmaktadır. Bu da aynı kıy
metteki iki bina için, inşa tarihlerine göre değişik nispetlerde Veraset Vergisi ödenmesi neticesini 
doğurmakta, dolayısiyle teklif adaleti ihlâl edilmiş olmaktadır. 

Halen yüksek komisyonunuzda bulunan tadil tasarısı kanunlaşınca, vergi adaleti sağlanmış ve 
Veraset Vergisinin verimi artırılmış olacaktır. 

Hususi Otomobil Yergisi; (Fasıl: 16) 

Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise takdim kılman tasarıda hususi binek otomobillerinden, 
ağırlıklarına göre değişmek üzere/yılda 180-1 200 lira arasında vergi alınması derpiş olunmaktadır. 

ı , 
Yıllık vergi miktarı şu şekilde tesbit edilmiştir : 

% 
Otomobilin net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağısından 
951 - İ 200 kiloya kadar 
1 201 -1 600 » » 
1 601-1 800 » » 
1 801 kilo ve daha yukarısından 

, V e i' g 
Aylık miktarı 

(Lira) 

15 
30 
45 
75 

100 

i n i n 
Yıllık mik 

(Lira) 

180 
> 360 

540 
900 

1 200 

Yapılan hesap ve tahminlere göre, Hususi Otomobil Vergisinin bu nispetler üzerinden bir senede 
7 milyon lira gelir sağlıyacağı anlaşılmaktadır. 

Mülga İrat ve Servet Vergileri artiklan: (Fasıl: 17) 

1956 yılı gelir bütçesinin 18 nci faslında yer alan (Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde zam, İktisadi 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine yardım vergileri...) 1957 gelir bütçesinde 17 nci fasla 
konulmuş ve faslın ismi de «Mülga îrat ve Servet vergileri artıkları» olarak değiştirilmiştir. 

1. Bu grupa giren vergi bakayasının Aralık 1956 sonundaki toplamı 18.6 milyon liradır. 
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2. 1955 yılı için 10 milyon lira tahmin edilmişken ancak, 2.1 milyon lira tahsil edilebilmiştir. 

Bu durum göz önünde tutularak 1956 için tahmin 5 milyona indirilmişti. Buna rağmen tahsilatın 
bu miktarı bulamıyaeağı anlaşılmaktadır. 

3. Ancak, 6582 sayılı Kanunla 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu 1 . I . 1956 tarihinden itiba
ren yürülükten kaldırılmış ve 1956 yılında esnafın 1955 yılı faaliyetlerinden mütevellit vergileri tah
sil olunmuştur. 1957 bütçesinde Esnaf Vergisi adiyle müstakil bir fasıl veya madde yer almadığın
dan evvelce tahakkuk edip de çeşitli sebeplerden tahsil edilmiyen Esnaf Vergisi tahsil olundukça 
bu fasla irat kaydedilecektir. Esnaf Vergisinin Aralık 1956 sonundaki haliye ve sabıka tahakkuk 
miktarı 33.5, tahsilatı da 24.6 milyon liradır. Bu hesaba"göre 1957 ye devredilecek Esnaf Vergisi 
sabıka tahakkukatı 9 milyon lirayı bulacaktır. 

4. 1957 yılında, bu 9 milyon liradan tahsil edilebilecek miktarla birlikte mülga vergiler ar
tıklarından ceman 5 milyon lira tahsil olunabileceği kanaatine varılmıştır. 

5. Diğer taraftan, 1956 yılı bütçesinde 35 nci faslın 12 nci maddesinde yer alan «Sair kaldırıl
mış vergiler artıkları» arasında bulunan : Harb Kazançları, Aşar, Temettü ve diğer Hayvanlar ba
kayası da bu maddeye nakledilmiş bulunmaktadır. 

Bu hususlar da göz önünde tutulajak, 1957 yılı tahmini 5 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

İthalde alınan İstihsal Vergisi : (Fasıl : 18 madde : 11) 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 67 nci maddesi gereğince, 
1 . I I I . 1957 tarihinden itibaren Saldırılacak olan (İthalât Muamele Vergisi) nin yerini Gider Ver
dileri manzumesine dâhil bulunan «İthalde alınan İstihsal Vergisi» almakta ve Kahve İstihlâk Ver
gisi de aynı tarihten itibaren Gider Vergileri manzumesi içine girmektedir. 

Bu sebeple; 1957 bütçesinde «İthalde alınan İstihsal Vergisi» adı ile açılan bu kısma, Gider Ver
gilerinin ithalât Muamele Vergisi yerine kaim olan kısmı ile kahve ithalinden alınacak istihsal Ver
gisinin sağlıyacağı tahminî gelir miktarı konulmuştur. 

İthalde alman istihsal Vergisinin tahmininde; İthalât Muamele Vergisinin 1955 ve 1956 hasılatı 
esas tutularak ithalde alman istihsal Vergisi ile lahalât Muamele Vergisi arasında, mevzularma gi
ren maddeler bakımından mevcut farkların vergi hasılasına yapacağı tesir de, nazarı itibara alın
mıştır. 

Filhakika; a) Deri ve deri mamulâtı ile, yağlar ve ağaç - kereste ve ağaç mamulâtı Muamele 
Vergisine tâbi olduğu halde Gider Vergilerinden muaiktutulmuş, 

b) Buna mukabil makinalarla raylar ve travesler evvelce ithalât Muamele Vergisinden muaf bu
lunduğu halde Gider Vergilerine tâbi tutulmuş, 

Bulunmaktadır. 

Bu hususlarla birlikte^ gümrüklerde birikmiş 100 milyon lira civarındaki malların 1045 sayılı 
Karara tevfikan tasfiyesi neticesinde sağlanacak «ithalde alman istihsal Vergisi» miktarı da- göz 
önünde tutularak 1957 tahmini 226 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

1957 yılında kahve ithalinden sağlanacak istihsal Vergisi de (kahvenin bir kilosundan alı
nacak vergi 3 lira, Gider Vergileri Kanununun 68 nci maddesine tevfikan 5 liraya çıikarıknış 
olduğundan) 24 milyon lira civarında hesaplanmış ve bu suretle her iki mevzuu içine alan bu 
maddeye 250 milyon lira gelir tahmini konulmuştur. 

Ancak, ithâlde alınacak istihsal Vergisinin Hükümetçe yapılan bu tahmininde 1955 yılının it
hal değerleri esas alınmış bulunmaktadır. -Halbuki daha salim bir tahmine vâsıl olabilme'k için, 
bugün elimizde mevcut (yâni 1956 yılı) ithâl değerlerini esas almak icabetmektedir. Bu şekil
de yapılan hesap sonunda bu kaynaktan 1957 yılında elde edilebilecek gelirin,. Hükümetçe tek-
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lif edilen miktardan 10 milyon lira eksiği ile 240 milyon lira olacağı anlaşılmaktadır. Bu yüz
den 250 milyon liralık tahminin 240 milyon liraya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Dâhilde alınan İstihsâl Vergisi : (Fasıl : 18 - Madde : 12) 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 6802 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince 13 . I I I . 1957 
tarihinde yürürlükten kalkacak olan Muamele Vergisi yerini Gider Vergileri Kanununa bırak
maktadır. • ' 

1957 gelir bütçesinin 18 nci faslında (dâhilde alınan istihsâl) Vergisi adı ile açılan 12 nci 
madde : 

a) ' Prensip ve esasları tamamen ayrı olmakla beraber, Gider Vergileri Kanununun imalât 
Muamele Vergisine tekabül eden kısmı ile, 

* 
b) 1956 gelir bütçesinde : 

1. Kibritten alınan İstihlâk Vergisi, 

2. Elektrik ve havagazı İstihlâk Vergisi, 

3. Bira, tabiî köpüren şarap ve viski İstihlâk Vergisi, adlariyle, ve 21 nci faslın ayrı maddele
rinde yer alan ve 1 . III . 1957 tarihinden itibaren Gider vergileri manzumesi meyamna girecek olan 
İstihlâk vergilerini içine almaktadır. Bu dört gelir nev'inden, aşağıda müfredatı gösterildiği veç-

'• hile, 1957 yılında ceman 355 milyon lira tahsil edilebileceği tahmin olunmuştur. 

1957 yılında sağlıyacağı tahmin 
olunan varidat 

1956 bütçesindeki ismi 1957 bütçe teklifindeki ismi Lira 

1. İmalât Muamele Vergisi Dahilî imalâttan alman istih
lâk Vergisi 310' 000 000 

2. Kibritten alınan İstihlâk 
Vergisi » » » » 14 000 000 

3. Elektrik ve havagazı İstih
lâk Vergisi » » »- » 20 000 000 

4. Bira tabiî köpüren şarap ve 
viski İstihlâk Vergisi » » » » 11 000 000 

I • . 

Yekûn 355 000 000 

A) imalât Muamele Vergisine tekabül eden «dâhilde alman istihsal Vergisinde» (kibrit, elek-
triki bira istihlâk vergileri hariç) esas olarak mamul madde yerine bu mamulün iptidai maddesi
ni teşkil eden ilk istihsal maddeleri esas tutulmuş ve vergi nispetleri de, mamul maddeden alman 
Muamele Vergisini ilk istihsal maddesinden temin edecek seviyelerde tutacak şekilde ayarlanmak 
istenmiştir. Binaenaleyh, yeni verginin hâsılasının tahmini, Muamele Vergisinin mevzuuna girdiği 
halde bu defa Dahilî istihsal Vergisinin mevzuu dışına çıkarılan sanayi guruplarından sağlanan 
verginin, Muamele Vergisinin sçn yıl hâsılasından tenzil ve buna mukabil Muamele Vergisine tâbi 
bulunmadığı halde yeni verginin bünyesi icabı mevzuuna girmiş veya nispetleri değişmiş mad
delerden elde edilecek verginin de bu hasılaya ilâvesi suretiyle yapılmıştır. Bu ameliyelerden 
sonra yine verginin, yeni tesisler gibi sebepler yüzünden 1957 yılında mazhar olacağı artışlar da 
ayrıca nazarı itibara alınmıştır. 

Ancak, bu ameliye yapılırken imalât Muamele Vergisinin 1956 yılı içinde 285 milyon lira 
hâsıla vereceği esasından hareket olunmuştur ki, 7 nci ay sonu hesaplarına göre bu hareket 
uygundur. Bilâhare (10) ncü ay sonu hesaplanma göre yıl sonuna kadar bu kaynaktan 300 miJ-
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yon lira sağlanacağı anlatılmıştır. Buna göre, diğer esaslar aynı kalmak şartiyle, bu noktadan 
hareket olunarak bu tahmine 15 milyon lira ilâvenin uygun olacağı anlaşılmıştır. 

B) Dahilde alman Elektrik ve Havagazı İstihsal Vergisi . 

Tahsilatın seyrine göre bu vergiden 1956 sonuna kadar 17 milyon lira kadar tahsil edilebi
leceği anlaşılmaktadır. Bu miktar 1955 te tahsil edilen 14.3 milyon liradan % 18,8 fazladır. 
1955 yılının bir «evvelki yıl tahsilatından fazlası ise % 19 nispetinde idi. 

Bu vergi tahsilatı, elektrik istihsal ve istihlâkinin devamlı şekilde artmasından dolayı, her 
yıl muntazam bir gelişme göstermektedir'. 

Nakliyat Vergisi : (Fasıl : 19.Madde 12) * 

İ956 için bu vergiden 40 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmişti. 1956 yılının Mart -
Aralık 10 aylık devresi zarfında yapılan tahsilatın seyrine göre, 1956 yılı sonuna kadar 36 
milyon lira tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 

1955 yılında tahsilatın 31.8 milyon lira olduğu göz önünde tutulunca verginin bir sene 
içinde % 14 nispetinde (4.2) milyon lira bir artış gösterdiği neticesine varılmaktadır. Aynı ar
tış seyrinin önümüzdeki yılda da devam edeceği kabul olunabilir. Çünkü; şahıs ve eşya nakliyatı, 
nüfusun ve smai istihsalâtm artması neticesi fazlalaşmakta, binnetice vergi hasılatı yıldan yıla ge
lişmektedir. 

Diğer taraftan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 ncü maddesi ile troleybüs, uçak ve 
(şehir içi seferlerine münhasır olmak üzere) otobüsle, yapılan nakliyat, Nakliyat Vergisinin şümulü 
içine alınmıştır. 

1. III . 1957 talihinden itibaren troleybüs ve otobüsle şehir içinde yalculuk eden şahıslardan, 
alınacak bilet ücretleri üzerinden (% 6) nispetinde Nakliyat Vergisi alınacağı için, vergi hasılatı 
bu nispette fazlalaşmış olacaktır. 

Bu hususlar da göz önünde tutularak, 1957 gelir tahmini 45 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Gümrük Vergisi: (Fas-d : 20) 

Gümrük Vergisinden 1956 malî yılı sonuna kadar 180-190 milyon lira kadar tahsilat yapıla
cağı anlaşılmaktadır. 1955 yılında gümrük varidatı 247 milyon lirayı bulmuştu. 1956 gümrük 
hasılatında görülen bu azalış, itihalât hacminin 1955 yılma nazaran bir miktar daralmış olmasın
dan ileri gelmektedir. 

Gümrük Vergisinin tahmininde 1956 fiilî ithalât seviyesi esas alınmıştır. Bunun ihtiyatkâr bir 
hareket olduğu ifade edilebilir. 

Diğer taraftan; gümrükte bırakılmış malların 1045 sayılı Kararname gereğince tasfiyesi gerek
mektedir. 

Bu hususlar nazarı itibara alınarak 1957 Gümrük Vergisi tahmini (1956 bütçe tahminine naza-
ran 70 milyon lira indirilmek suretiyle) 220 milyon lira olarak tesbit olunmuştur. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: (Fosil: 19 Madde 11) , r 

3843 sayılı Kanun gereğince alınmakta olan Banka ve Sigorta Muamele Vergisi nispetleri, 1. 
VIII. 1956 tarihinden itibaren 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunundaki miktarlara göre tatbıka 
başlanmıştır. 1. I I I . 1957 tarihinden itibaren 6802 sayılı Kanun 3843 sayılı Kanunun yerine kaim 
olacaktır. 6802 sayılı Kanunda banka ve sigorta muamelelerinden alman vergi % 10 dan 15 e 
ve kambiyo muamelelerinde ise binde 3 ten 4,5 a çıkarılmıştır. 
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1956 yılının ilk altı aylık devresine ait tahsilat miktarına göre, bu vergiden sene sonuna kadar, 

feski nispetler tatbik edilmiş olsaydı, 80 milyon civarında hâsıla sağlanacağı hesaplanmaktadır. 
Bu miktar 1955 yılının tahsilâtına nazaran % 29 nispetinde 18 milyon lira fazladır. 

Mevduat hacmi, kredi yekûnu ve yeniden faaliyete geçen bankalar ve şubeleri göz önünde bu
lundurulunca 1957 yılında bu verginin hâsılasmdaki artışın devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Ancak; bu yıl ortalarında alman bâzı kararlar geregift.ee 1955 e nazaran 1956 yılında bu ver
gide vâki olan % 29 artışın önümüzdeki yılda aynen devam edenıiyeceği düşünülerek 1957 yılında 
bu kaynaktan 135 milyon lira varidat sağlanacağı hesaplanmış ve bu hesap uygun bulunmuştur. 

Mülga Vasıtalı Vergiler artıkları: (Fasıl: 23) 

Evvelee 35 nci fasılda «Sair kaldırılan vergiler hâsılatı» adiyle açılmış olan 12 nci maddeye 
konulan mülga vergiler iki grupa ayrılmış : 

a) İrat ve Servet vergileri mahiyetinde olanlar (Yani; harb kazançları, aşar bakayası, temet
tü bakayası, diğer hayvanlar vergisi) 17 nci fasılda «Mülga îrat ve Servet vergileri artıkları» 
kısmına, 

b) Oyun Aletleri Vergisi, 

Kara ve Su Av vergileri, 

Oyun Kâğıtları, 

Eğlence ve istihlâk Vergisi, * 

îse «Mülga Vasıtalı Vergiler artıkları» ismi ile 1957 bütçesinde yeniden açılan 23 ncü fasla 
• naklolunmuştur. 

Mülga Vasıtalı Vergiler artıkları arasına 1957 yılında tahsil edilecek eski yıllara ait Muamele 
Vergisi de girmektedir. 

Kasım 1956 ya devreden imalât Muamele Vergisi miktarı : 

1. Haliyeden 9.1-

2. Sabıkadan 13.5 milyon olmak üzere ceman 22.6 milyon liradır. Aynı şekilde bankalar Mu
amele Vergisinde de 829 503 zira bakaya mevcuttur. 1957 yılında devredecek bakayanın 20 mil-. 
yonu geçeceği anlaşılmaktadır. Nitekim imalât Muamele Vergisinden 1956 yılma 19 milyon lira 
bakaya devretmiş- ve Ekim sonuna kadar bunun 6.1 milyonu tahsil olunmuştur. 1957 ye devrede
bilecek 20 milyondan ve yeniden yapılacak eski yıllara ait tahakkukattan, 1957 içinde 5 milyon 
lira tahsil olunabileceği tahmin edilmitşir. 

«Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi» ve «Tekel İdaresi safi hasılatı» : (Fasıl: 22 ve 
fasıl: 26/15) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinin tetkiki sırasında da görüldüğü üzere, 1957 malî yılı zar
fında: 

a) Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisinden 193 255 191 lira, 

b) Tekel safi hasılatından da 243 412 419 lira, 

Olmak üzere ceman 436 667 610 liralık gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi ile Tekel İdaresi safi hasılatının Hazineye ödenme 
şeklinin hususiyeti dolayısiyle fiilen tahakkuk eden varidatla, Hazineye yatırılan miktar arasında her 
sene bir miktar müspet'fark hâsıl olmaktadır. 

http://geregift.ee
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Bütçenin hazırlanması sırasında mevcut S aylık hesaplara göre, 

Bu farkın 1956 yılı için, Hazine lehine olmak üzere 15,68 milyon lira kadar tutabileceği tah
min edilerek 6.2 milyon lirası Tekel maddelerinden alınacak Savunma Vergisine ve 9.4 milyon li
rası da Tekel safi hasılatı miktarlarına eklenmek suretiyle tahminler yapılmıştır. 

Ancak; 10 aylık hesap malûmatına ait cetveller, 1956 yılı hasılat fazlasının 20 milyon lirayı bu
labileceğini göstermektedir. Bu sebeple mezkûr farkın 1957 bütçe gelirlerine ilâvesi lâzımgelmekte-
dir. Fakat, yüksek encümeninizce, İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi sırasında ka
bul buyuruları masraf artışları dolayısiyle 1957 Tekel safi hasılatı 3 135 000 lira azalarak 243 412 419 
liradan 240 277 419 liraya inmiş bulunmaktadır. 

Yukarda arz olunduğu üzere, son hesap vaziyetine göre 1956 hasılat fazlasında görülen 4.3 mil
yon liralık artışın eklenmesi suretiyle, 1957 Tekel safi hasılatı rakamının 254 017 859 lira olarak 
tesbiti lâzımgelmektedir. 

Bu sebeplere binaen; 1957 gelir bütçesinde Hükümetçe tekel safi hasılatı olarak teklif olunan 
252 852 859 liranın (1 165 000 lira fazlasiyle) 254 017 859 liraya iblâğını arz ve teklif ederim. 

Damga Resmi : (Fasıl : 24 - Madde : 12) 

Hükümetçe hazırlanan ve yüksek komisyonunuzun tetkikine arz edilmiş bulunan tasan ile Dam
ga Resmi Kanununda mevcut nispî resimlemen bâzılarına muayyen miktarlarda zam yapılması 
derpiş olunmaktadır. 

Teklif olunan zam miktarları göz Önünde tutulunca, Damga Resmi hasılatının 1957 de 150 
milyon lirayı bulabileceği neticesine varılmıştır. 

Trafik Resmi : (Fasıl : 24 - Madde : İti). 

Bilindiği gibi bu resim yalnız Trafik Kanununun tatbik edildiği vilâyetlerde tahsil olunmak
tadır. 1956 yılında bu kanun Ankara-, istanbul, Bursa ve Adana vilâyetlerinde tatbik olunurken 
yıl sonunda bu tatbik sahası 13 vilâyete daha teşmil edilmiştir. 

Hükümetçe bu gelir kalemi için teklif edilen 9 milyon lira tahmin miktaıı bu hususlar da göz 
önünde bulundurulmak suretiyle 8 nci ay sonu hesaplanna göre 7 milyon lira üzerinden yapıl
mıştır. Ancak 10 ncu ay sonu hesapları ise 1956 sonuna kaçlar- bu kaynaktan 7 milyondan fazla 
tahsilat yapılacağını göstermektedir. Bu yüzden Trafik Resmi için Hükümetçe yapılan 9 milyon 
liralık teklifin 1 milyon lira artırılarak 10 milyon liraya iblâğı uygun mütalâa edilmektedir. 

Bir htstm ithalâta tahsis ohmmı dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi : (Fasıl : 27 - Mad
de : 17) 

Devamlı şekilde genişliyen ve gelişen âmme hizmetlerinin gerektirdiği masraf lan zamanında 
karşılıyabilmek maksadiyle Hükümetçe, esas itibariyle istihlâk maddeleri dışında kalan bir kı
sım ithalâta tahsiis olunan dövizlerden Hazine hissesi alınması lüzumlu görülmüş ve bu maksatla 
hazırlanan tasarı Büyük Meclise takdim kılınmıştır. 

Halen Meclis komisyonlarında görüşülmekte olan mezkûr tasannın, teklif edildiği şekilde ka
nunlaşması halinde, 1957 yılında 380 milyon lira gelir sağhyabileceği kanaatine varılmıştır. 

Tekliflerimizin hulâsası : 

Başlıca gelirlerimiz üzerindeki tetkiklerimi arz etmiş bulunuyorum. Buna göre teklif etmiş oldu
ğum zam ve tenziller rakam olarak aşağıda hulâsa edilmiştir : 
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Zammedilen 

Zamlar miktar 

.1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Gelir Vergisine 
Kuramlar Vergisine 
Binalardan alman Savunma Vergisine 
Dâhilde alınan İstihsal Vergisine 
Tekel safi hasılatına 
Trafik Resmine * 

Zamlar yekûnu 
Tenziller 
1. İthalde alman İstihsal Vergisi 

20 000 000 
2 000 000 

500 000 
15 000 000 
1 165 000 
1 000 000 

39 665 000 

10 000 000 

29 665 000 

Mütalâa ve temennilerimiz : 

Masraf bütçelerinin maliyemize tesir ve tazyiki yani âmme hizmetlerinin ileri anlayışlara göre te
sis ve idamesi için lüzumlu masraf talepleri gittikçe artmaktadır. 

Yurtta geri şartların ıslahı ve muasır cemiyetlerin haiz olduğu tesis ve hizmetlerin temini yolunda 
1950 den bu yana elde edilmiş olan neticelerle yetinmeye imkân yoktur. Büyük milletimizin kaderini 
refah ve saadetle tedviç edecek gayretleri ve yurdumuzun her bakımdan tam teçhizi için çalışmaları 
malî imkânlarla her sene biraz daha fazla desteklemek zprundayız: 

Bu bakımdan: 

1. Masraf bütçelerinde kısa zamanda maliyemiz için rantabl hale gelecek mevzulara daha çok 
ehemmiyet verilmesi, 

2. Varidat bütçesinin ekonomimizle olan münasebetlerinde gelir kaynaklarının besleyici bir tesire 
ulaştırılması için daha dikkatli çalışmalar yapılması, 

3. Gelir Vergisindeki boşlukların vergi adaletini tesis edecek şekilde doldurulması, 
icabetmektedir. 

Filhakika; âmme hizmeti karekteri yanında iktisadi faydası olan yatırımların masraf bütçelerinde 
memnuniyeti mueibolacak bir nispette artırılmakta olduğu görülüyor. Bu husustaki dikkatin azaltıl-
maması lâzımdır. 

Gelir kaynaklarımızın beslenmesi mevzuuna gelince; bu mevzuda iktisadi faaliyetler içinde bulu
nan organların maliyemizle tam bir ahenk içinde çalışması icabetmektedir. Dış ticaret hacminin geniş-
letilebilmesi için istihsalden ticarete ve münakaleye kadar bütün sektörlerde ahenkli bir çalışma ve 
kesif bir iş birliği temin olunmalıdır. 

Hususi teşebbüsün teşviki başlıca prensibimizdir. Bu prensibin sadakatle tatbikine devam etmek 
için bugün içinde bulunduğumuz şartların büyük bir titizlikle gözden geçirilmesi muvafık olacaktır. 

Millî Korunma Kanununun tatbikatında kanunun istihdaf ettiği maksatlar dışında istihsal ve 
ticaretimizi zedeleyici teşebbüslerden kaçınılması tavsiyeye şayandır. 

Nihajyet bilhassa büyük zirai işletmeleri Gelir Vergisi içine alarak bu mevzuda mütekabilen iyi 
niyetli bir tatbikatın tecrübe edilmesi zamanının gelmiş bulunduğunu da kabul etmek lâzımdır. 

Bu mütalâ ve tekliflerimle varidat bütçesi tasvibinize arz olunur. 
x Antalya Mebusu 

K. AhmanUr 
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. Varidat Bütçesi 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 
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1957 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

/ - Vergiler 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

A) İrat ve servet vergileri 

Gelir Vergisi 

Kurumlar >> 

Binalardan alman Savunma 
Vergisi 

Hayvanlar Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Hususi Otomobil Vergisi 

Mülga irat ve servet vergileri 
artıkları 

Esnaf Vergisi 

Fasıl yekûnu 

775 000000 

120000 000 

12000000 

30000000 

12000000 

0 

5000000 

30000000 

984 000 000 

965 000 000 

130000000 

12 000000 

30000 000 

42000000 

7000 000 

5000 000 

0 

1191000000 

960000000 

132000000 

12500 000 

30500000 

42000000 

9000000 

5000000 

0 

1191000000 

B) Gider vergilen, Gümrük 
Vergisit IstiMâk Vergisi 

18 İstihlâk Vergisi 
11 ithalde alınan istihsal Vergisi 
12 Dâhilde alınan istihsal Vergisi 
13 Akar yakıtlardan alınan istih

sal Vergisi 
ithalât Muamele Vergisi 
imalât Muamele Vergisi 
Kahveden alınan istihlâk Ver
gisi 
Kibritten alman Istilılâk Ver-
ffiai 

0 
0 

0 
225 000 000 
310 000 000 

20 000000 

13 000 000 

250 000000 
355 000000 

130 000 000 
0 
0 

0 

0 

250 000 000 
370 000000 

130 000000 
0 
0 

0 

0 
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11 

12 
13 
0 
0 
0 

— varidat 

Varidatın nev'i 

Ham petrol ve müştakları İs
tihlâk Vergisi 
Akar yakıtlardan alınacak Yo) 
Vergisi 
Elektrik ve havagazı İstihlâk 
Vergisi 
Bira, tabiî köpüren şarap ve 
viski İstihlâk Vergisi 

Fasıl Yekûnu 

Hizmet Vergileri 
Banka ve Sigorta muameleleri 
Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
PTT Hizmetleri Vergisi 
Bankalar Muamele Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
PTT müraseleriyle telefon abo
nelerinden alınan Savun m; v 
Vergisi 

Bütçesi 
1956 

* Yı l ı 
tahminleri 

Lira 

36 000000 

100 000000 

20 000 000 

10 800 000 

734 800 000 

0 
0 
0 

100000000 
40000000 

13000000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

0 

0 

0 

0 

735000000 

- • : • : • • • 

135000000 
45000000 
15 000000 

0 
0 

0 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

0 

0 

0 

0 

750 000 000 

141000000 
45000000 
15 000000 

0 
0 

0 

Fasıl yekûnu 153000000 195000000 201000000 

Gümrük Vergisi • 290000000 

Şeker İstihlâk Vergisi 245000000 

Tekel maddelerinden alınan 
Savunma Vergisi 179700000 

Mülga Vasıtalı Vergiler artık
ları 0 

220000000 220000000 

248000000 250000000 

199500000 199500000 

5000000 5000000 

C) Diğer Vergiler varidatı 

(Resim ve harçlar) 

Resimler 
11 Sefineler Resmi 
12 Bamga Resmi 
13 Tavyare Resmi 

300000 
10000 000 
5 000000 

500000 
150000000 

4000000 

500000 
170000000 

4000000 
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M, Varidatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

14 Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma Pıı-

15 
16 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

lu 
Hayvan sağlık zabıta Resmi 
Trafik resimleri 

Fasıl yekûnu 

Harçlar 
Tapu Harçları 
Mahkeme Harçları 
Noter Harçları 
Pasaport ve kançılarya harç
ları 
Diğer harçlar 
Trafik harçları 

Fasıl yekûnu 

Birmci kısım yekûnu 

350000 
80000 

7000000 

122730000 

72000000 
32000000 
'7500000 

5000000 
1800000 

10000 

118310000 

2 827540000 

300000 
80000 

9000000 

163880000 

50000000 
33000000/ 
7000000 

4000000 
1900000 

40000 

95940000 

3053320000 

300000 
80000 

10000000 

184880000 

50000000 
33000000 

7000000 

4000000 
1900000 

40000 

95940000 

3097320000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

/ / - Devletçe idare 
edilen kurumlar, hası 
lâtı ve Devlet payları 

Devletçe idare edilen kurum 
1ar hâsılatı 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Resmî okullar ^ 
Diğer kurumlar 
Tekel İdaresi safi hâsılatı 
Radyo varidatı 
Millî Piyango varidatı 

Fasıl yekûnu 

150000 
300000 
250000 

2 000 000 
227029152 

10000000 
16000000 

255729152 

-

150000 
300000 
200000 

1250 000 
252852859 
J0 000 000 
17750000* 

282502859 

150000 
300000 
200000 

1250000 
254017859 
10000000 
17750000 

283667859 



512 

M. 

Varidat Bütçesi 

Varidatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1957 yılı için 
' Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

Devlet paylan 
11 Mükerrer sigorta şirketlerin

den alınan 
12 Sözleşmesi gereğince Musul 

petrollerinden alınacak 
13 Petrolden Devlet hakkı 
14 Petrolden Devlet hissesi 
15 Madenlerden Devlet hakkı 
16 Oyun kâğıdı varidatı 
17 Birikişim ithalâta tahsis olu

nan dövizler dolayısiyle alına
cak Hazine hissesi 

500000 1000000 töOOOOO 

100000000 
800000 

1500000 
7000 000 
1000000 

0 

100000000 
830000 

2000000 
7 000 000 
1000000 

380000000 

100000000 
830000 

2000000 
7 000 000 
1000000 

380000000 

Fasıl yekûnu 110800000 491830000 491830000 

11 

12 

Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 

125 000 

80 000 

125 000 

80000 

* 

125 000 

80 000 

Fasıl yekûnu 205D00 205000 

îkinci kısım vekûmı 366 734152 774 537 859 

205000 

775 702 859 

/ / / - Devlet emvali 
varidatı 

G-ayrimenkullerden alınan 
11 Peşin para ile satılan gayri

menkul satjş bedeli 
12 Taksitle satılan gayrimenkul 

satış bedeli 
13 Borçlanma taksit bedelleri 
14. Kiralar 

33 000 000 30 000 000 30 000 000 

1250 000 
1500 000 
2 750 000 

1 250 000 
1000 000 
3 300 000 

1250000 
1000 000 
3 300 000 



Varidat Bütçesi — 513 — 
1966 1957 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın ney'i Lira Lira Lira 

EcriımsüLeı- 600000 800 000 800000 
Gümrük ardive ücreti 50 000 50 000 50000 

Fasıl yekûnu 39 150 000 36 400 000 36 400 000 

Menkul mallar satış bedeli 11000 000 8 000 000 8 000 000 

Menkul kıymetler varidatı 
Hazine, por+fövü ve iştirakleri 
varidatı ' " 6 000 000 8 000 00ü 8 000 000 
Faizler 5 000000 G 500 000 6 500 000 

Fasıl yekûnu 11000000 14 500000 14500000 

Kıymetli kâğıtlar 1000000 750 000 750 000 

Üciuıcii kısım vekııım 62150 000 59 650 000 59 650 000 

IV - Çeşitli varidat ve 
cezalar , 

Tavizlerden ve ikrazlardan ge 
ri alınanlar 10000000 12000000 12000000 
Sair kaldırılmış vergiler ar 
tıkları 50000 0 0 

Fasıl yekûnu 10 050 000 12 000 000 12 000 000 

Cezalar 
Para- cezaları 11 500 000 7 500 000 7 500 000 
Vergi ve zam cezaları 11 500 000 14 000 000 14 000 000 
Trafik cezaları 500 000 500 000 500000 

Fasıl yekûnu 23 500000 22000000 22 000000 

Müteferrik varidat 35 000000 40000000 40000000 

Dördüncü kısım vekıuııı 68 550 000 74000 000 74000000 



Varidat Bütçesi 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

İ C M A L . 

Birinci kısım 'yekûnu 2 827 540 000 3 053 320 000 3 097 320 000 
İkinci kısım yekûnu 366 734152 774 537 859 775 702 859 
Üçüncü kısmı yekûnu 62150 000 59 650 000 59 650 000 
Dördüncü kısım yekûnu 68 550 000 74000 000 74 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 3 324974152 3 961507859 4006 672 859 



D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 



P/3 

Büyük Millet Meclisi 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

1 Vantilâsyon makinisti 
2 Marangoz 

» yardımcısı 
Kaloriferci 

-» 
Elektrikçi 

» 
Telefoncu 

3 Şoför 

» 
Motosikletçi ve tevzi memuru 
Bahçivan (Mütehassıs) 

Laborant 
» 

Fransızca ve İngilizce müter
cimi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Muhasebe Müdürlüğü daktilosu 
Daire Müdürlüğü daktilosu 
Daktilo 
Memur «Bütçe Encümeninde» 
Muhasebe Müdürlüğü Puvan-
törü 
Muhasebe Müdürlüğü tasnif 
memuru 
Muhasebe Müdürlüğü mahzen 
memuru 
Muhasebe Müdürlüğü memuru 
Memur «Kitaplık Müdürlü
ğünde» 
Müracaat memuru 
Yönetim » 

» » yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
10 
1 

300 
350 
300 
200 
250 
200 
475 
400 
250 
400 
350 
300 
300 
400 
300 
250 
400 
300 

625 
550 
300 
300 
300 
400 

400 

350 

300 
300 

300 
300 
350 
300 

O. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Arşiv tasnifçisi 
Tamirat memuru 
Hademe 

Konut hademesi 
» bekçisi 

Gece » 
Sığmak koruyucusu 
Sürekli amele 
Tevzi memuru 
Çamaşırcı 

Meclis Matbaası 

1 Dizme makineleri bakım uzmanı 
Dizme makineleri bakım uzmanı 
yardımcısı 
Başmakinist 
BaşmaMnist yardımcısı 
Makinist 
Makinist yardımcısı 
Makine bakım ustası 

2 Baştertipçi 
Baştertipçi yardımcısı 
Birinci sınıf operatör 
İkinci sınıf operatör 
Operatör yardımcısı 

» » 
Tertipçi 

» yardımcısı 
Metal eriticisi 
Başciltçi 
Başciltçi yardımcısı 
Ciltçi 

1 
1 
23 
24 
25 
i 
1 
2 
1 
9 
2 
2 

350 
350 
250 
225 
200 
200 
200 
175 
175 
200 
225 
125 

1 550 

1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 

400 
475 
400 
350 
250 
475 
475 
400 
400 
300 
250 
225 
300 
200 
175 
475 
400 
350 
300 



- Ö / 3 -
G. Memuriyetin nev'i 

Ciltçi, yardımcısı 
T> » 

Elektrikçi (EhliyetU) 
6 Gece bekçisi 

Kâğıt ve forma taşıyıcısı 

Mülî Saraylar Müdürlüğü 

2 .Döşeme marangozu atelye şefi 
Döşeme marangozu 
Dülger 
Kurşuncu 

Tenekeci 

Demirci 
Çilingir 
Döşemeci 
Boyacı 
Sıvacı 
Cilâcı 
Saatçi 
Kaloriferci 
Motorcu 

Aded Ücret 

2 
3 
1 
ı 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

r-t 

1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
225 
350 
225 
175 

300 
200 
200 
225 
200 
225 
200 
250 
150 
250 
225 
200 
200 
200 
225 
200 

G. 

3 

4 
5 

6 

Memuriyetin nev'ı 

Elektrikçi (Ehliyetli) 
» » 

Avizeci 
Telefoncu ve santral memum 

> 
Su yolcusu 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

Aşçı 
Daktilo 
Koruma memuru 
mutemedi 

ve ayniyat 

Yapı malzemesi ambar memuru 
Kapıcı 
Hademe 
Yangın söndürme 

» » 
» » 
» » 

Başbekçi 
Bekçi 

» 
Sürekli amele 

erbaşı 
» 

eri 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

16 
1 
1 

5 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
3 
3 

23 
37 
15 

Ücret 

225 
200 
200 
225 
200 
200 
300 
200 
150 
200 
250 

200 
200 
150 
150 
200 
175 
175 
150 
200 
175 
150 
125 

Riyaseti Cumhur 
2 Telefon fen memuru 

Berber 
Elektrikçi 

» 
Marangoz 
Döşemeci 
Sıhhi tesisatçı 
Kaloriferci 

» 
» 
» 

Boyacı 
Saatçi ve makine tamircisi 

3 Aşçı 
* 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

475 
350 
350 
250 
350 
350 
350 
225 
200 
175 
150 
175 
300 
400 
300 
250 

Aşçı 
» 

Garaj memuru 
Şoför 

» 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 
» 

4 Lisan bilir daktilo 
» » » 

Daktilo 
5 Metrdotel 

îdars memura 

1 
1 
1 
3 
4 
4 
1-
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
200 
400 
400 
35© 
300 
400 
250 
225 
200 
150 
625 
550 
350 
550 
475 



Memuriyetin nev'i 

Sağlık memuru 
Ambar memuru 
Teknisiyen 
Ayniyat mutemedi 
Demirbaş kâtibi 
Kapıcı 

» 
Hademe 

» 
» 
» 
» 

~ D / « -
Aded Ücret G. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
7 
6 
3 

475 
400 
550 
400 
250 
300 
200 
250 
225 
200 
175 
150 

Memuriyetin nevi 

Ütüoü ' 
» 

Garson 
» 
» 

Aşçı yardımcısı 
» » 

Bulaşıkçı 
Şoför yardımcısı 
Çamaşırcı 

* 

Aded Ücret 

* 

1 350 
1 225 
6 300 
1 225 
1 200 
2 200 
1 150 
3 200 
2 175 
1 200 
2 175 

Divanı Muhasebat Reisliği 
Hesap makineleri uzmanı 
Marangoz ustası 
Ciîtçi 
Ciltçi yardımcısı 
Kaloriferci ve onancı 
Telefon ve elektrik memuru 
Şoför 
Laborant 
Daktilo 

» 
» 
» 

Seksiyon şefi 
Mekanog-raf 

» 
» 

i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
2 
1 

12 
11 
9 

550 
225 
250 
200 
250 
250 
350 
175 
250 
225 
200 
175 
625 
300 
250 
200 

Daire müdürü 
Tasnifçi 

» 
•» 

Kitaplık memuru 
Santral memuru 

6 Başodacı 
Odacı 

» 
» 
» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Mtivezzi 

» 
Hamal •' 

1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 

20 
18 
1 
3 
1 
1 
5 

300 
200 
175 
150 
250 
250 
225 
200 
150 
125 
100 
150 
175 
200 
175 
150 



}. 

1 
2 
2 

3 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
» 

Operatör 
Elektrikçi 
Kaloriferci (M. S. Y. Kurulu) 
Usta 
Şoför 

Daktilo 
» (A. E. Kurulu) 
5& 

» 

Memur 

» 
» 

Dağıtıcı 
» 

1 
Aded 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

— D/ö — 
Başvekalet 
Ücret 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
400 
250 
225 
300 
300 
950 
225 
175 
300 
250 
225 
150 
£50 
225 

G. Memuriyeti nevi 

Dağıtıcı 
» 
» 

Başhademe (Aynı zamanda Ve
killer Heyetine bakar) 
Hademe 

» (A. E. Kurulu) 

» (A. E. Kurulu) 

» 
» (M. S. Y. Kurulu) 
» (Arşiv Dairesi) 

Bekçi 
» 

Başvekâlet Köşkü 
Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson • 
Hademe 

Aded 

7 
2 
1 

1 
6 
2 

14 
1 

14 
2 
4 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

3 Şoför 
Ambarcı 
Daktilo 

Şûrayı Devlet Reisliği 
1 
1 
2 
2 
5 
4 
5 

300 
250 
250 
225 
300 
175 
150 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 
Gece bekçisi 
Asansörcö 

2 
1 
1 

17 
1 



Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
G. Memuriyetin nev'i 

Umum Müdürlük 

1 Filim servisi şefi 
Filim operatörü 

» » 
> » 
» » 
> » 

Ses uzmanı 
Fotoğrafçı 

» 
* , 
* 

Desinatör 
2 Usta 

Kaloriferci 

3 Laborant 
» 

» 
Şoför 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 

» » » » 
Daktilo 

• » 

5 Eedaktör (Ecnebi dil bilir) 
Memur 

» (Biri ecnebi olabilîr) 

» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

* ' _ , _ 

Aded 

1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
2 
5 
6 
1 
1 
3 
8 
7 
1 
2 
5 
3 
2 
5 
1 
4 
3 

Ücret 

025 
550 
475 
400 
350 
250 
475 
550 
475 
400 
350 
300 
400 
400 
200 
125 
300 
250 
200 
150 
225 
400 
350 
300 
300 
250 

'225 
200 
175 
150 
625 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 

a 

6 

4 
5 

6 

4 

5 

6 

4 
5 

6 

1 

Memuriyeti nev'i 

Musahhih ve mizanpajçı 
» » 
» » 

Turizm şefi 
Santralci 

» 
Dağıtıcı 

» 
Bekçi 
Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 

Vilâyetler temsilcilikleri 

Daktilo 
Tercüman - Rehber 
Memur (Ecnebi dil bilir) 
Memur (Daktilo bilir) 
Dağıtıcı 
Hademe 

Türk Haberler hurdan 
Basın ataşelikleri 

Mahallî daktilo 

Mahallî kâtip 

Hademe 
» 

Mahallî daktilo 
» kâtip 
» » 

Hademe 

Ankara Radyosu 

'Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
Başspiker 
Spiker 

» 
» 

Stajyer spiker 
Kısa Dalga spikeri (Ecnebi 
çiil bilir) 

Aded 1 

2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

25 

2 
3 
3 
4 
5 
5 

ve 

3 
3 
4 
2 
3 

* 
4 6 
4 
7 
4 

2 
2 
1 
4 
3 
2 

1 

Ücret 

400 
350 
300 
550 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
125 
100 

175 
550 
400 
250 
125 
100 

750 
625 
875 
750 
400 
350 
625 
875 
750 
350 

550 
475 
400 
350 
300 
250 

625 



— D/7 — 
Memuriyetin nev'i 

Kısa dalga spikeri 
dil bilir) 
Kısa dalga spikeri 
dil bilir) 
Artist (öğretmen) 

» » 
Artist 

» 
» 
» 

Artist 
Stajyer artist 

» » 

(Ecnebi 

(Ecnebi 

Teknisiyen (Jeneratör uzmanı) 
Teknisiyen (Jeneratör uzman 
muavini) 
Başteknisiyen 

» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 

Başusta 
Usta % 

» 
İşçi 
Kaloriferci 
Şoför 
Bahçıvan 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Daktilo 

» 
» 

Şef 
» 
» 

Yayın takipçisi 
Program prodüktörü 

» > 
Memui' 

*» 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
» 

Aded Ücret 

2 

1 
3 
3 
9 
9 
6 
6 
6 

10 
10 
6 

4 
3 
6 

11 
13 
17 
32 

1 
5 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 

475 

300 
625 
550 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
200 
625 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
550 
350 
300 
150 
125 
175 
125 
300 
250 
200 
150 
550 
400 
300 
350 
550 
400 
400 
300 
250 
200 
175 
150 
150 
125 

G. Memuriyetin nev'i 

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 

» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 

2 Usta 
» 
» 
> 

Kaloriferci 
» 

3 Şoför 
» 
> 

4 Daktilo 
» 
» 
» 

5 Şef 
» 

Şef 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
6 
1 

21 

1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 

10 
10 
2 

3 
5 
2 
4 
5 
7 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

* 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

125 
100 
100 
150 
100 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
625 
300 
250 
625 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
350 
300 
250 
225 
175 
100 
225 
200 
150 
250 
200 
175 
150 
350 
300 
250 
225 
400 
300 
250 
225 



Memuriyetin nev'i 

Memur 

» 
Yayın takipçisi 
Doktor 
Santralci 

Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

tzmir Radyosu 

— D/8 
Aded Ücret ö. 

3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

26 

200 
175 
150 
350 
150 
175 
150 
125 
150 
100 
100 

Başspiker 1 400 

Memuriyetin nev'i 

Spiker 
» 

Başteknisiyen 

Teknisiyen 

4 Daktilo 
» 

5 Şef 
Memur 

6 Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

300 
250 
475 
350 
300 
250 
175 
150 
400 
350 
250 
200 
150 
125 
100 
100 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
Teknisyen 

» 
» 
» 
» 
» 

Fotoğrafçı 
Kaloriferci ve onarımcı 
Elektrikçi 
Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 

» » 
» » 

Şoför 
Daktilo (ingilizce) 

» (Fransızca) 
» 

» 
» 

7 
5 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
2 
1 
l 
6 

625 
550 
450 
350 
300 
250 
350 
200 
250 
300 
250 
225 
250 
625 
625 
350 

Daktilo 
» 

5 Tasnif âmiri 
• » » 

Doktor 
Şef 
Memur 

» 
» 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

» » 
Hamal 

3 
3 

10 
15 
2 

20 
50 
77 
95 

105 
3 
1 

10 
26 
3 
2 
4 

300 
250 
625 
475 
150 
350 
300 
250 
225 
200 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 



— D/9 ~~ 
Devlet Meteoroloji İsleri Umum Müdürlüğü 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Memuriyetin ney'i 

MERKEZ 

Telekomünikasyon uzmanı (ec
nebi dil bilir) 
Baş teknisiyen (motor) 
Akım rasat uzmanı 

» » şefi 
Stok kontrol şefi 
Teknisiyen 
Makinist 
Makinist (Telsiz) 

» 
Ressam 
Ustabaşı 

» (Kalorifer) 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Usta 
Şoför 
Bahçıvan 
Tercüman 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 

» 
» 

Doktor 
Şef 
Memur (inceleme) 

i» (Karteks) 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 

Aded Ücret 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
d 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
1 
5 
I 
1 
8 
1 

625 
550 
550 
400 
475 
400 
350 
350 
250 
175 
475 
250 
200 
150 
150 
125 
200 
150 
625 
475 
200 
150 
150 
350 
350 
300 
250 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
100 

Q. Memuriyetin nev'i 

Koruyucu 
Bekçi 
işçi 

1 Akım rasat 

VİLÂYETLER 

uzmanı 
Telsiz operatörü 
Akım rasat 
Teknisiyen 

» 
Makinist 

5» 

» 
2 Usta 
3* Şoför 

» 

şefi 

5 Şef (Rasat şefi) 
» (Telsiz 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Hademe 
Bekçi 
Koruyucu 
tşça 
» 
» 

şeîi) 

Aded 

1 
1 
3 

2 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
7 

35 
25 
49 
30 
29 
66 
40 
5 
5 

10 
15 

333 
50 
25 
3T 
1 
3 
2 
1 

ftcret 

100 
100 
125 

550 
400 
400 
550 
400 
250 
200 
150 
125 
250 
200 
250 
250 
350 
300 
300 
250 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
150 
125 
100 
100 
100 
100 
125 
150 
125 
100 



Diyanet İşleri Reisliği 
G. -. 

' 

3 

4 

5 

* 

6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Bahçivan 
Şoför 
Daktilo 

» 
» (Yabancı dil bilen) 

Mizanpaja ve musahhih 
Musahhih 
Memur 

» 
» • '•> 

» 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Aded Ücret 

i 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 . 

150 
250 
200 
150 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
300 
230 
175 
125 
125 
100 

G. 

2 
4 
5 

6 

- Memuriyetin nevi 

VtLÂYETLER 

Elektrikçi 
Daktilo 
Kuran öğreticisi 

» » 
» » 

Bekçi 
Hademe 

Dersiam 
» 
» 
» 
» 

İstanbul cuma ve kürsi vaizleri 
» » » » 

Aded Ücret 

1 
3 

16 
25 

461 
1 

215 

5 
5 

21 
89 
48 
1 

10 

250 
150 
150 
125 
100 
125 
100 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 

1 Fotoğrafçı 
» 

2 Sanatkâr 
» 
> -

4 Daktilo 
$%t<ry S 
K' K 

5 Doktor 
6 Başhademe 

Hademe 
Dağıtıcı 

MERKEZ 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Tapulama 

4 Daktilo 
6 Hademe 
1 Başpilot 

Rasıt [ 
Başmakinist f 
Makinist 
İnce aletler teknisiyeni 

2 Sanatkâr 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

16 
4 

175 
150 
200 
150 
100 
175 
150 
100 
150 
100 
100 
100 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

175 
100 
625 
550 
400 
350 
550 
400 
250 
225 
200 
150 

lir. 
(*) Parantez içinde gösterilen 4 hizmetli kadrosu 6828 sayılı Kanunla (D) cetveilne ithal edilmiş-



-D/11 
a r. 

2 

4 

6 

Memuriyetin 

Sanatkâr 

Daktilo 

Bekçi 
Jaloncu 
Hademe 
Dağıtıcı 

nev'i 

VİLÂYETLER 

• 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
2 

39 
2 
3 

211 
4 

200 
150 
100 
125 
100 
100 
100 
100 
100 

G. 

3 
4 
6 

3 

4 

6 

Memuriyetin nev'i 

Tapu 

Şoför 
Daktilo 
Jaloncu 
Mübaşir 
Hademe 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 

Hademe 

ve Kadastro yazma 

Tapulama 

• 

Aded 

heyeti 

2 
9 

48 
1 

16 

, 5 
45 
36 
36 
72 

Ücret 

175 
100 
100 
100 
100 

200 
175 
175 
150 
100 

Toprak 
MERKEZ 

1 Jeolog 
Teknisiyen 

> 
> 
» 

Teknisiyen (Su işleri) 
» (Ziraat işleri) 

2 Usta 
3 Şoför 

» 
Arabacı 

4 Daktilo 

» 

ve Ukân işleri 

5 Şef (Traktör grupları teknisiyen!) 
Yönetim şefi (Toprak kursu) 
Memur 
Hesap memuru 
Tasnif memuru 
Doktor 
Memur 

6 Dağıtıcı 
Jaloncu 

2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
1 
.1 
1 
1 
7 
5 
9 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
2 

625 
625 
550 
475 
400 
625 
625 
550 
350 
250 
250 
150 
125 
200 
175 
150 

"550 
350 
200 
250 
200 
150 
150 
150 
150 

1 

3 

4 

5 

Umum Müdürlüğü 
Jaloncu 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

VİLÂYETLER 

Başmakinist 
Makinist 

» 

> 

Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 

Şef (Traktör grupları) 
Memur 
Başjaloncu 
Jaloncu 
îşçi (Komisyonda) 
Bekçi 
Hademe 

2 
1 

20 
3 

. * 

1 
4 

12 
12 
11 
11 
45 
42 
17 
5 

25 
10 
10 
5 
3 

84 
349 
85 
4 

99 

175 
150 
100 
150 

v'" % -

350 
250 
150 
100 
200 
100 
200 
175 
100 
175 
150 
125 
100 
350 
150 
150 
100 
100 
100 
}0Q 



G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

4 Mütercim 

Teknisiyen 
Kaloriferci 
Sanatkâr işçi 
Şoför 

Bahçıvan 
4 Daktilo 

Santralci 
» yardımcısı 

6 Başhademe 
Hademe 

Dağıtıcı 

Bekçi 

Temyiz Reisliği 

2 Kaloriferci 
3 Şoför 

Bahçivan 
Sanatkâr işçi 

5 Doktor 
Santralci 

6 Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

— D/12 — 
Adliye Vekaleti 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
37 
2 
3 
4 
2 
10 

626 
400 
300 
250 
100 
400 
200 
150 
175 
250 
200 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
100 
100 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

52 
o 

AdK Tıp Müessesesi ReisUği 

1 Otopsi teknisiyeni i 
» » yardımcım 1 

Fotoğrafçı 1 
Teknisiyen t 
Siftah ve mermi atış ve muayene 
mamuru 1 

250 
250 
125 
100 
150 
150 
125 
100 
100 

200 
400 
400 
300 

300 

G. Memuriyetin nevi Aded Üoret 

2 Usta 
Kaloriferci 

3 Başlaborant 
Laborant 
Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 

» 
Şoför 
Ahçı 

•3 Dalktiîo 
Santralci 

6 Dağıtıcı 
Hademe 

Bekçi 
îşçi 
Çamaşırcı 
Tecrübe hayvan bakıcı ve yetişti
rici 

VÎLÂtETLER 

1 Teknisiyen 
» yardımcısı 

2 Kaloriferci 

5 Santralci 
Bekçi 
Bekçi 
Başhademe 

» 
6 Hademe 

2 
4 
1 
2 
7 
6 
1 

12 
30 
1 
4 

1083 
5 

Cem ve tevkif evleri 

1. Makinist 
2 Utsa 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

125 
150 
200 

6 150 
2 150 

125 
100 
200 
175 
175 
175 
100 
100 
100 
100 
100 
125 

1 125 

625 
400 
200 
175 
125 
100 
150 
100 
100 
150 
125 
100 
200 

1 175 
45 175 
"1 200 
1 200 
T 100 



- D / 1 1 
h 

3 

5 

Memuriyetin nevi 

Hastabakıcı 
Şoför 

» 
» 
» 

Aşçı 
Doktor 

Aded 

33 
20 
2 

11 
4 

33 
40 

Ücret 

100. 
200 
175 
150 
125 
100-
150 

Ck Memuriyetin nevi 

Çamaşırcı 
Hademe 
Başgardiyan 

» 
» 
» 

Gardiyan 

Aded Ücret 

33 100 
5 100 

27 200 
40 175 

171 150 
262 125 

1774 100 

Dahiliye Vekâleti 

1 
2 

3 

4 

G 

MERKEZ 

Teknisiyen 
Telefoncu 
Kaloriferci 
Başbahcıvan 
Bahçıvan 
Şoför 

» 
Sanatkâr işçi 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Başhademç 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4* 

1 
2 
1 
1 
1 

20 
9 
1 

400' 
250 
250 
200 
150 
400 
150 
125 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
175 

Haden»» 

Bekçi 
*§Çİ 
Usta 

» 

b Dağıtıcı 
» 

VİLÂYETLER 

Vilâyetler hademesi 
Kazalar » 
Tam teşkilâtlı nahiye 
ınesi 

» » » 
Nahiye hademesi 

» » 

hade-

» 

2 
54 
4 
2 
1 
1 

1 
68 

208 
557 

150 
50 

427 
313 

150 
100 
100 
125 
225 
175 

100 
100 
100 
100 

100 
75 
75 
50 

Kaloriferci 
Makinist 

3 Şoför 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

1 
1 
1 
1 
1 

200 
175 
100 
150 
100 

6 
4 
5 
6 

Bekçi 
Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

2 
1 
1 
1 
3 
1 

100 
150 
200 
150 
100 
125 

24 100 



G. Memuriyetin nev'i 
—• D/14 

Aded Ücret I G. 

VÎLİYELER 

1 Teknisiyeu 

2 Usta. 

3 Laborant 
Aşçı 

> 
Şoför 

4 Daktilo 

Steno daktilo 

Yabancı dil bilir daktilo 
» » » » 

5 » » > memur 

» » » - » 
Sivil muhafız 

» > 
Dosya ve fiş memuru 
Takip memuru 

». > 
Lisan bilir memur 

x » » 
Telsiz muliabere memuru 
» » > 

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 
2 
7 
6 
10 
13 
30 
80 

625 
550 
475" 
400 
475 
400 
350 
800 
300 
200 
250 
200. 
300 
250 
115 
300 
200 
250 
300 
350 
850 
400 
475 
550 
625 
225 
250 
300 
250 
300 
350 
625 
550 
300 
350 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Kriptografi memuru 
Dekriptomen » 

6 Başhademe 
Hademe 
Makinist 

» 
Şoför 

» 
3 Gemi adamı 
4 Daktilo 

» 
5 Doktor 

Memur 
6 Hademe 

Seyis 

2 
2 
2 
1 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
2 

48 
2 
4 
1 
2 

135 
18 

Poîis Enstitüsü ve Polis Okulu 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci 

3 Aşçı 
6 Hademe 

îşçi 

2 Usta 
3 Hemşire 

Hastabakıcı 
Aşçı 

8 Hademe 

Prevantoryum, 

İşçi 

3 Hemşire 

625 
625 
550 
125 
100 
125 
125 
175 
150 
125 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
150 

1 
1 
3 
43 
1 

2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 

175 
175 
250 
100 
100 

100 
250 
100 
150 
100 
100 
3Q0 

Polis reviri 

1 200 



- D/15 — 
Jandarma Umum Kumandanlığı 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. 

MERKEZ 

2 Usta 
3 Şoför 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

» 
1 Telsiz teknisiyeni 

1 
1 
<> 
1 
1 
17 
1 

350 
250 
175 
150 
125 
100 
350 

VİLÂYETLER 

Basımevi 

t Ressam 
Makinist 

» 
2 Sanatkâr matbaa hizmetlisi 

» » » 
5 Memur 
6 işçi 
2 Litograf 

Makinist 
Mürettip 

5 Düzeltici 

Silâh ve mkılzeme onarım evi 

2 Usta , 
1 Makinist 
2 Usta 

Telefon teknisiyeni 
Teknisiyen 

Makinist 

Tamir ustası (*) 
» » (*) 

200 
250 
200 
200 
175 
225 

3 125 
1 350 
1 475 
1 350 
1 350 

475 
300 
350 
200 
175 
250 
475 
200 
350 
300 
350 
475 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Subay ve astsubay okulları 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci 

3 Laborant 
Şoför 
Aşçı 

» 
6 Hademe 

2 Usta 

3 Şoför 

Aşçı 

1 Makinist 

2 Elektrikçi 

Usta 

3 Aşçı 
5 Memur 
6 îşoi 
2 Terzi ustası 

Birlikler 

Dikimevi 

Eşya ambarlan 

Şoför * 
Memur 
işçi 
Başhademe 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

18 

1 
8 

10 
1 
2 
2 
9 

28 
21 

150 
175 
100 
200 
175 
100 
125 
100 

250 
200 
150 
175 
125 
250 
200 
175 
150 
100 

300 
250 
250 
175 
475 
250 
200 
100 
175 
100 
400 

2 200 
2 250 

18 100 
1 125 
3 100 

(*) Yazı makineleri tamirinde çalışacaktır, 



Memuriyetin nev'i 

Makinist 
Usta 
Telsiz muhabere memuru 

» » » 
Doktor 
Teknisiyen 

» 
» 
» 

Makinist 
» 
» 
» 
» 

- tf/16 -
Aded Ücret 

1 250 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
5 

12 
5 

200 
400 
350 
150 
560 
400 
350 
300 
400 
350 
300 
250 
200 

a 

5 

3 

2 

6 
3 

Memuriyetin 

Ressam 

nev'i 

Telsiz muhabere memuru 
» » 
» » 

Gemi makinisti 
» y> 

» » 
Usta" 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
Makinist 

» 
» 

Aded Ücret 

1 
5 

27 
8 

10 
12 
12 
6 
3 
1 

.5 
6 
9 

16 

250 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
300 
250 
225 
200 
150 
100 
475 

Hariciye Vekaleti 
/ - Merkez hizmetlileri 

Kaloriferci 
» 

Usta 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

Başbahçivan 
Bahçivan 
Mütercim daktilo 

' • » ' _ . ' » 

Yabancı dil bilir daktilo 
» » » » 

Daktilo 
» 
» 
» 

Doktor 
Memur (Kütüphaneci) 

» » 
» 
» 

Santralci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" 
300 
200 
300 
250 
300 
400 
•300 
250 
250 
150 

«628 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
150 
550 
850 
200 
175 
300 

6 

o 

1 

5 
3 
1 

Başhadeıııo 
Hademe 

:» 
» 

Bekçi 
Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 

» 
» 
» 

. 
Matİ >oo 

Sanatkar ve matbaa hizmetlisi 
» » 
» » 

.» » 
» » 

Makinist 

Hariciye 

Memur 
Başbahçivan * 
Bahçivan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Metrdotel 

» 

» 

köşkleri 

1 
12 
34 
10 
4 
1 
2 
3 
1 
1 

1 
l 
-t 
1 
2 
1 
l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
150 
125 
100 
200 
300 
250 
175 
150 
150 

400 
350 
300 
260 
200 
250 

350 
300 
125 
475 
125 
475 



G. Memuriyetin nev'i 

2 Kalorifeoei 
6 Garson 

Hademe 

Bekçi 

- D/ 
Aded Ücret 

1 200 
2 225 
1 150 
1 150 
2 125 
1 150 

17 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

/ / - Ecnebi memleketler 
hizmetlileri (*) 

Elçilik, daimî delegelik, NATO 
delegeliği ve konsolosluklar 
hizmetlileri 650 150000 

Milletlerarası İktisadi 1§ Birliği Teşkilâtı 
/ - Merkez hizmetlileri 

3 Şoför 
4 Yabancı dü bilen daktilo 

Daktilo 

5 Memur 
6 Başhadenıe 

Hademe 
Dağıtıcı 

300 
550 
400 
300 
250 
200 
400 
200 
17.5 
200 

II - Ecnebi memleketler hizmetlileri 

Paris 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo" 

6 > Odacı 

Washington Bürosu 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

6 Odacı 

2 
K 
2 

1 
1 
1 

650 
450 
250 

* 850 
625 
525 

Maliye Vekâleti 
0 

1 Teknisiyen 
2 Usta 

» 
» 
» 

Kaloriferci 
» 

MERKEZ 

„ .1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 

V 

475 
400 
350 
300 
250 

-225 
175 
350 

.225 

Elektrikçi 
5^ 

Telefoncu. 
$ 

3 Şoför 
"p 

» 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
250 
400 
250 
400 
350 
300 
200 
400 
225 

(*) Ecnebi memleketlerdeki teşküûtŞa ücretle kullanlıp istihkakları bu tahsisattan verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleniyle kuruluş itibariyle 
verüecek tahsisat dairesinde ücretlerinin 4âyin: ve dağıtılması vekâlete veya pekâl-etin yetki verece
ği makamlara bırakılmıştır. 



G. Memuriyetin nev'i 
— D/18 — 

Aded Ücret G. 

Hastabakıcı 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 

» » 

"Daktilo 

o Seksiyon şefi 
Mekano^raf 

Tablâtör 
Tasnifçi 
Memur (en az .yüksek tahsilli) 

> » » » 
» :» » » 

Memur 

» 

Dâva taMp memuru 
» » » 

6 Dağıtıcı 

Başha'deme 
Hademe 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

34 
27 
29 
46 
21 
25 
22 
1 
3 
6 
7 
5 
7 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
5 

24 
15 
20 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
5 

11 
2 

.3 
1 
1 
8 

15 

225 
200 
625 
550 
475 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
625 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
625 
550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
350 
300 
200 
250 
200 
175 
150 
125 
250 
200 
176 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 

tgçi 

» 
işçi 

Bekçi 
» 

Aded 

7 
51 
52 
2 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
3 
1 

*3 
4 

Ücret 

150 
125 
100 
225 
200 
175 
150 
125 
225 
2ÖÖ 
17* 
150 
125 
100 

Kuzey - Atlantik Andlaşmasî Konseyi nezdinde 
Türkiye daimî delegeliği Maliye mümessilliği 

6 Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) . 1 
~ • . ı 

Elçilikler maliye müşavirlikleri ve 
mümessillikleri 

500 

Yabancı dil bilen steno ve dak
tilo (Ecnebi olabilir) 
Bahçıvan ve bekçi (Ecnebi ola
bilir) 

1* 750 

475 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

1 Makinist • * 

Heykeltraş 
3 Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 

» » » 
Şoför 

» 
Laborant 
» '-~ 

4 Daktilo 
5 Memur 

» 

Atölye şefi 
* » 
Hademe 

350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
250 
200 
300 
400 
350 
300 
250 
475 
400 
175 
150 



jk 

2 
3 

5 

6 

1 

2 

Memuriyetin nev'i 

Bekçi 
» 

Kapıcı 

Maliye Okulu 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
» kalfası 
» yamağı 

Memur 
Ambar memuru 
Doktor 
Teksire! 
Başhademe 
Hademe 

» v 

Kapıcı 
Bekçi 
» 

Ütûctt 
Sofracı 
» 

Bulaşıkçı 

VİLÂYETLER 

Teknisiyen (*) 
s> (*) 

» 
Makinist 
Elektrikçi 

» 
» ' 

— D/19 — 
Aded Ücret 

«. 
4 
1 
1 

1 
. ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
T 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
1 

^ 
1 
1 
1 
3 
1 

175 
150 
200 

200 
200 
300 
250 
200 
125 
200 
250 
150 
250 
175 
125 
100 
100 
150 
125 
150 
150 

• 100 
12* 

550 
'500 
475 
350 
150 
300 
250 
225 

G. Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
» 

» yardımcısı 
Usta 

» 
» 

Bahçıvan 
Şoför 
Telefoncu 

4 Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 Sürveyan 
Doktor 
Memur 

» 
Dâva takip memuru 

» » » 
, » » » 

» » » 
6 Dağıtıcı 

» 
Vilâyet başhademesi 

» hademesi 
Hademe 
Kaza hademesi 
Bekçi 
işçi 

» 

Aded Ücret 

2 300 
1 250 

19 225 
2 225 
5 150 
4 150 
1 300 
1 250 
1 225 

13 150 
1 225 
4 250 
7 300 

39 250 
11 225 

279 200 
30 175 

3© 150 
1 125 
1 350 
2 150 
1 250 

•* 3 200 
10 250 
15 200 
89 150 
3. 100 
4 125 

11 125 
2 100 
5 125 

74 100 
326 100 
495 100 
103 100 
10 175 
40 100 

(*) Tâyinleri merheee aittir, 



G. Memuriyetin nev'i 

— D/20 — 
Maarif Vekâleti 

Aded Ücret i G. 

MERKEZ 

1 Fotoğrafçı 

Teknisiyen 
» 

Mikrofilm teknisiyeni « 
Teknisiyen 
Mikrofilm teknisiyeni 

2 Usta 

Sanatkâr ve Matbaa hizmetlileri 
Telefoncu 

3 Şoför 
» 

Bahçıvan 

* Sanatkâr işçiler 
Laborant 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

5 Memur 

.» 

Doktor t 

6 Başhadcme ve hademeler 

Başhademe ve hademeler 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1-
1 
1 
2 
5 
1 
3 
5 
1 
5 
6 
2 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
7 
50 

150 
100 
475 
300 
300 
250 
200 
400 
300 
250 
200 
125 
lo0 
400 
250 
200 
175 
150 
100 
250 
400 
350 
250 
200 
175 
150 
125 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
150 
200 
150 
125 
100 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Bekçi 

Dağıtıcılar 

İşçiler 
» • 

Ecnebi memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği kâtipleri (*) 

VİLÂYETLER 

1 Müzisyen (Ecnebi olabilir) 
Fotoğrafçı 

Modelci ve maketçi 
Teknisiyenler 

Makinistler 

* 
2 Ustalar. 

» 
Ustalar 

» 

» 

» 

200 
150 
175 
150 
100 
150 
100 

450 

7 
1 
1 
1 
1 
•4 
8 
2 
8 
11 
9 
7 
32 
3 
2 
3 
3 
15 
"6 
43 
22 
32 
23 
43 
77 
67 
45 
35 

250 
400 
150 
100 
225 
625 
550 
350 
250 
200 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

(*) Ecnebi olabilir. 
Vekâletince tâyin olunur. 

Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Maarif 



D/21 — 
G. Memuriyetin neVi 

Ustalar 

Eczacı kalfası 
» » 

3 Şoför 

Arabacı 
» 

Bahçıvan 

Aşçıbaşı 

Aşçı (yamağı ile beral>er) 

Laborant 

Hastabakıcı 

4 Daktilo (Yabq(ıcı dil bilir) 

5 Atelye şefi 
Memur 

Aded 

32 
53 

r-t 

1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
19 
2 
3 
14 
13 
8 
52 
2 
2 
4 
5 
31 
21 
26 
5 
7 
3 
4 
7 
4 
5 
30 
50 
£6 
1 
2 
17 
4 
32 
98 
13 
1 

• 3 
3 
1 
1 
3 
11 

Ücret 

125 
100 
200 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
300 
250 
175 
150 
125 
100 
250 
225 
175 
200 
175 
150 
125 
150 
100 
200 
150 
125 
100 
200 
150 
125 
100 
400 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
625 
550 
.475 
400 
350 
300 

G. Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 

Sürveyan 
6 Başhademe 

» 
» 
» 
» 

Bekçiler 
» 
» 

,' ' 

ve hademeler 
» 
» 
» 
» 

Koruyucular 
» 
» 
» 
» 

İşçiler 
» 
» 
» 
İstanbul 

1 Teknısıyen 
Ressam 

2 Usta 
» 

5 ̂  Tercüman 
6 Koruyucu 

Başhademe 
Bekçi 
Bahçıvan 
İtfaiyeci 

ş 

Topkapı Sarayı 

ve hademe 

Aded 

17 
41 
38 
34 
87 
198 
17 
1 

/ 3 
4 
6 
10 
26 
23 
16 
62 
80 
234 
7 
2 
9 
41 
27 

4 172 
25 
22 
196 
1 

• 1 
1 
2 
24 
2 
16 
23 
57 

Müzesi 

.3 
t' 
T 
"l 
, \ ; 
70 " 
16 
16. 
1 
22 

Ücret 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
475 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
225 
250 
200 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
250 
200 
175 
150 
100 
175 
150 
125 
100 

400 
!.^5 
400 
300 
475 

"^50 
200 
175 
350 
200 



G. Memuriyeti nev'i 

MEBKEZ 

1 Teknisiyen 
» 

Kartograf 
Kaloriferci 
Şoför 
Başbahçivan 
Bahçivan 
Daktilo 

5 Müracaat şefi 
Evrak ve dosya şefi 
Dosya ve kayıt şefi 
Dosya ve tasnif şefi 

» kayıt » 
» ve tasnif memuru 

Memur 

6 Başhadeıne 
Hademe 

>,. 
. »v' 

Bekçi' 

Nafıa Vekâleti 
Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
11 
8 
8 
7 
2 
1 
1 
4 
20 
15 
2 
2 

625 
550 
475 
350 

4 
2 
2 
1 
1. 300 

400 
225 
150 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
400 
300 
400 
400 
350 
250 
350 
300 
250 
225 
550 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
150 
125 
100 
125 
100 

G. Memuriyetin nev'i * " Aded Ücret 

Dağıtıcı 

îşçi 

VİLÂYETLER 

1 Kaptan 

» 
Makinist 

» 
Teknisiyen 

2 Gemi adamları 

» » 
4 Daktilo 

» 

5 Memur 

» 

» 

Dosya ve tasnif memuru 
Kayıt memuru 

6 Hademe 
» 

Bekçi 

» 
Dağıtıcı 

200 
175 
150 
125 
150 
100 

550 
475 
300 
550 
475 
625 
550 
350 
300 
250 
200 
175 
250 
225 
200 
175 
300 

15 250 
225 
200 
175 
150 
100 
200 
300 
125 
100 
150 
125 
100 
125 



İktisat ve Ticaret Vekâleti 
G. 

t 

2 

3 

4 

5 

Memu 

Teknisiyen 

» 

» 
» 

Usta 
» 

Şoför 
» 

riyetin nev'i 

MERKEZ 

• 

Ecnebi dil bilen daktilo 
e » » 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Memur 

» » 

Aded 

,) 
4 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
i 
:ı 
1 
1 
r> 
8 

18 
15 
4 
1 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
350 
3^0 
300 
250 
400 
200 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
175 

G. 

6 

1 

4 
« 

6 

1 

Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
» 

Bâşhademe 
Hademe 

» 

VİLÂYETLER 

Teknisiyen 

Daktilo 
» 
3» 

Dağıtıcı 
Hademe 

ATAŞELİKLER 

Daktilo (Sekreter) Lisan bilir 
» » » 
» » » 

Aded 

1 
2 
1 

10 
15 
24 

5 
5 
9 
7 
7 
1 

46 

8 
2 
9 

tlcret 

175 
150 
175 
150 
125 
100 

625 
550 
175 
150 
125 
150 
100 

625 
550 
475 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
MERKEZ 

1 Filim operatörü 
Sinema » 

» uzmanı 
Teknisiyen.. 

» 

2 Kaloriferci 

3 Şoför 

Bahçıvan 
4 Ecnebi dil bilen daktilo 

Daktilo '* 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 
0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

; 

250 
400 
300 
250 
550 
475 
300 
200 
250 
400 
300 
225 
175 
200 
400 
250 

Daktilo 
1> 

5 Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
6 Bâşhademe 

Hademe 
» 
2> 

Bekçi 
Dağıtıcı 
îşçi 
» 

Usta 

6 
9 
4 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
8 

21 
21 
1 
3 
4 
1 
1 

200 
150 
300 
250 
225 
200 
150 
125 
250 
150 
150 
125 
100 
150 
l5t) 
150 
200 
m 



G. Memuriyet in nev ' i 

~ D/24 
A d e d Ücret G. 

Muhasebe Müdürlüğü 

4 Daktolo 

5 Memur 

Refik Saydam Merke,< 

1 Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 

2 Usta 

» 

Kaloriferci 
» 

1 250 
1 150 
1 350 
1 225 

H\ fzss-ıhha- Müessesesi 

3 Şoför 
Bahçıvan 
Laborant 

4 Daktilo 

6 Hademe 

Veteriner hizmeti 

Hıfmssıhha okulu 

3 Laborant 
A§Q1 

*4 Dakt i lo (ecnebi dil ile yaznuyd 
muit tedir) veya steno dakt i lo 
Dakt i lo 

6 Hademe 

t 
\ 
t 
2 

17 
25 

2 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
2 

4 
5 
8 

23 
2İ> 

.1 

1 
5 

49 

6 

1 

l 
1 

10 

475 
aoo 
250 
200 
175 
150 

300 
200 
150 

25') 
150 
100 

250 
150 
300 
250 
200 
175 
150 

.175 
150 
125 
150 
125 
100 
100 

250 
150 

400 
200 
100 

Memuriyetin n e v i Aded Ücret 

Kinin Komprime ve Ampulleri 
İmalâthanesi Müdürlüğü 

İ Teknisiyen 

Başbahçıvan 
2 Usta 

» 
3 Şoför 

Ahçı 
4 Daktilo 

Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçd 
Laborant 

» 
» 

Verem Savaş Kurulları 
(Depo için) 

1 Teknisiyen 
4 Dakti lo 
5 Memur 

Verem Mücadele Teşkilât'i 

3 Şoför 
» 

1 Teknisiyen 

5 Memur 

4 Dakti lo 
6 Hademe 

VİLÂYET VE KAZALAR 

SofÖr 

6 Hademe 

3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
• 

2 
1 
1 
4 
2 
2 
4 

25 
25 

1 
1 
1 
4 
l 
1 

475 
350 
300 
250 
200 
175 
200 
200 
125 
200 
200 
200 
200 
100 
125 
125 
250 
200 
150 
125 
100 

2 250 
3 200 
1 300 
1 250 

250 
225 
550 
475 
350 
300 
250 
125 

13 225 
20 200 
894 100 



D/26 
G k 

2 
3 

6 

asi 

1 

2 

Memuriyetin nev'i 

Sağltk Merkezleri 

Kaloriferci 
Şoför 

Aşçı 

Hasta ve çocak bakıcı 
Hademe 

yanelert Sıhhat ve İçtimai 

Sinema uzmanı 
Fotoğrafçı 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» - * 
» 

Teknisiyen 
Usta 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kalfa 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
•» 
» 
» 
» 
» 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Aded'Ücret 

24 200 
15 225 

124 200 
20 225 
20 200 

221 175 
593 100 

4 150 
794 100 

Muavenet Kurutnlan 

(6) 
(?) 

(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 

(13) 
(14) 

(15) 

1 300 
1 150 
3 625 
5 550 

12 475 
3 400 
6 350 

18 300 
27 250 

5 225 
46 200 
15 175 
25 150 

1 100 
7 250 
4 225 

15 200 
17 175 
58 150 
29 125 
99 100 

8 250 
13 225 
17 •leoo 
14 175 
72 150 
4 100 

10( 250-
6 225 

32 200 
0 175 

32 150 
- 8 100 

G. Memuriyetin nev'i 

3 Şoför 
» 

Başbahçıvan 

Bahçıvan 

Aşçıbaşı 

Aşçı 
» 
» 
> 

Aşçı 
Laborant ** 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hasta ve çocuk bakıcı 
» » » 
» » f> 

» İ» » 

» » > 

-* 

(16) 
(17) 
(18) 
(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

Hemşire yardımcısı namzedi 
4 Daktilo 

» 
5 Memur 

» 
» 

Santralci 
» 
» 
» 
» 

6 Başhademe 
Hademe 

» 
. • ' . ' » 

(28) 
(29) 
(30) 

Aded 

14 
21 
25 
21 

1 
3 

16 
15 
30 
24 
45 
17 
21 • 
12 
53 
11-
93 
35 
79 
14 
33 
16 
74 

9 
73 
34 
93 
35 
53 

289 
• 574/ 
1368 

600 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 

35. 
56 V 

152 

Ücroî 

250 
225 
200 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
125 
100 
150 
125 
100 
250 
225 
200 
150 
100 
200 
200 

"175 
150 



temuriyetin nev'i Aded Ücret G. 

Hademe 

Mubassır 

» 

(31) 188 
2864 

5 
5 

15 
10 

Sağlık memurları okulları 

Teknisiyen 
Şoför 
Bahçıvan 
Aşçı 
Daktilo 
Hademe 

Ebe öğrenci Yurdu 

Hademe 

Sıhhi müzeler 

Laborant 
Hademe 

Doğum ve çocuk bakımevleri 

Teknisiyen 

» 
Usta 

» 

» 
Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

» 
Şoför 
Bahçıvan 

Aşçıbaşı 

3 
12 

1 
4 
8 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
1 
9 
5 
3 
7 
1 
6 

14 
1 
4 

125 
100 
250 
225 
200 
175 

70 150 
60 125 

200 
200 
150 
200 
150 
150 

34 100 

100 

125 
100 

475 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
125 
100 
200 
200 
17* 
125 
250 
200" 
150 
100 
300 
250 

Memuriyetin nev'i 

Aşçı 
» 
» 

Laborant 

3 Hasta ve çoeuk bakıcı 
» » » 

4 Daktilo 
5 Memur 
6 Hademe 

Âded Ücret 

6 225 
13 150 
8 125 

250 
225 
200 
200 
175 
150 

24 125 
89 100 

200 
150 

21 150 
16 125 
164 100 

Sıtma savaş bölge reislikleri 

3 Şoför -
» 

Aşçı 
Laborant 

Sağlık koruyucusu 

81 
91 
1 
10 
10 
17 
250 
280 
194 

225 
200 
200 
200 
150 
100 
150 
125 
100 6 Hademe 

Deri ve tenasül hastalıkları muayene ve tedain 
evleri 

3 Şoför 
Laborant 
Hasta ve çocuk bakıcı 

6 Hademe 

ğ. Frengi savaş kurulları 

3 Şoför 

Laborant 
6 Hademe 

Verem savaş dispanserleri 

1 Teknisiyen 
2 Kaloriferci, 

2 
4 
14 
4 
10 

200 
200 
100 
150 
100 

6 200 
5 175 
9 100 
22 100 

350 
300 



— D/27 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Şoför 
Laborant 

Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

Trahom savaş kurulları 

Teknisiyen 
Şoför 

Hasta ve çocuk bakıcı 
Hademe 

1 
16 
32 
15 
17 
69 

111 

Ebe - Laborant hemşire okulları 

Aşçı 
Hademe * 

Stajyer hastabakıcı 

Kimsesiz çocuklar yurdu 

Usta 
Şoför 
Aşçı 

» 
Hasta ve çocuk bakıcı * 

6 
4 
36 
210 
440 
440 

225 
200 
150 
125 
100 
100 
100 

300 
175 

20 200 
54 100 
64 100 

200 
125 
100 
30 
25 
20 

125 
250 
200 
150 
200 
150 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hasta ve çocuk-bakıcı 
6 Hademe 

3 125 
15 100 

Ana ve çocuk sağlığı merkezleri 

3 Şoför 8 225~ 
Agçı 
Hasta ve çocuk bakıcı 

6 Hademe. 

Ebe okulları 

6 Hademe 
Stajyer hastabakıcı 

1 Teknisiyen 

2 Usta 

Kaloriferci 
» 

Bahçıvan 
Laborant 

4 Daktilo 
' » 

6 Hademe 

> 

• 

1 
4 
4 

6 
; 20 
20 
20 

Müessesesi 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 
(37) 
(38) 
(39) 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
10, 
1 
1 
4 
7 
10 

200 
100 
100 

100 
30 
25 
20 

475 
300 
200 
250 
150 
250 
150 
İ50 
250 
200 
150 
150 
125 
100 

( 1) 20 adedi 6 aykk 
(V S 
( 3) 20 
(4)40 
( 5) 60 
(6) 
(7) 
(S) 
(9) 
(10) 
m) 
(W m. 

1 
1 
1 
st 
1 
2 
2 
t 

(W 2 
(15) 3 
(W 5 
(17) 10 
(18) 4 
(W 5 
(20) 8 
(21) 8 
(22) 2 
(23} 3 
(24) 15 
(25) 20 
(26) 40 

adedi ö aylık 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

(27) 75 adedi 6 aylık 
(28) 15 
(29) 20 
(30) 40 
(31) 75 
(32) 1 
(33) 1 
(34) 1 
(35) 10 
(36) 1 
(37) 1 
(38) 7 
(39) 10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
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Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

1 Makinist 
2 Telefon teknisiyeni 

Elektrik » 
Kaloriferci 
Usta 

» 
3 Bahçıvan •*. 

Sanatkâr işçi 
Şoför 

» 
Doktor 
Memur 
Telefon santralcisi 

6 Bâşhademe 
» 

Hademe 

o 

Bekçi 
» 

işçi 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 

Aded Ücret 

1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
31 
4 
2 
2 
2 

250 
250 
225 
250 
250 
150 
175 
150 
125 
400 
150 
150 
150 
150 
175 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

550 

G. Memuriyetin nev'i 

Makinist 
» 

2 Elektrik teknisiyeni 

Usta 
Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

Kaloriferci 
Şoför 

Gemi adamı # 
» . » 
» » 

5 Doktor 
6 Bekçi 

Başhademe 
» 

Hade.me L 

ÎŞÇİ 

Aded Ücret 

1 
s 2 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
4. 
4 
10 
10 
22 
18 
13 
24 
2 
9 
6 
1 
78 
3 

400 
350 
300 
250 
200 
250 
225 
250 
175 
300 
250 
150 
300 
225 
200 
150 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
100 

Ziraat Vekâleti 
MERKEZ 

1 Teknisiyen 

» 
Desinatör 
Sinema uzmanı 

2 Kaloriferci 
3 Şoför 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

625 
475 
400 
475 
350 
3Q0 
400 
200 

Bahçıvn 
4 Daktilo 

» 
5 Memur. 

• » 

1 
3 
3 
3 
10 
3 
1 
2 
1 
1 

150 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
200 



Memuriyetin nev'i 
— D/29 — 

Aded Ücret G. 

Meniur 
Santralci 
Hademe 

» 
Bekçi 
Dağıtıcı 

îşç| 

VİLÂYETLER 

Kimyager 
Teknisiyen 

Desinatör 
Makinist 

» 
» 
» 

Usta 
> 

» 

Şoför 

» 

Arabacı 

Bahçıvan 
» 

Bahçıvan 

2 
1 
1 

50 
2 
1 
3 
1 
1 

150 
150 
125 
100 
100 
200 
150 
125 
100 

Memuriyetin nev'i 

1 
22 
4 
13 
• 7 
2 
23 
37 
15 
133 
72 
321 
145 
449 
13 
4 
14 
9 
41 
17 
72 
106 
77 
6 
95 
153 
9 
8 
2 
53 
1 
3 
91 
22 

625 
625 
350 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
400 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
100 
175 
150 
125 
100 

Aşçı 

Laborant 
» 

Hastabakıcı 

4 Daktilo 

5 Memur 

» 
Doktor 

6 Hademe 
s> 

Bekçi 

ÎŞÇİ 

Ziraat .hizmetlisi 

Sürveyan 
Vet. hizmetlisi 

Aded 

2 
15 
21 
1 
29 
19 
17 
35 
1 
5 
5 
1 
7 
3 
3 
5 

" 15 
1 
4 
6 
6 
10 
598 
6 
23 
66 
3 

269 
83 
83 
80 
71 
1 
10 
78 
30 
581 

Ücret 

175 
125 
100 
300 
200 
175 
150 
125 
200 
125 
100 
250 

"230 
175 
150 
125 
100 
250 
200 
150 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
125 
100 
175 
.150 
125 
100 
550 
200 
150 
125 
100 

Mücadele ue sulama işleri 

1 Kimyager 
Teknisiyen 

Ekip şefi 

2 625 
34 625 
'41 550 
30 475 
14 400 
7 475 



G. Memuriyetin nev'i 

Makinist 
» 
» 

Desinatör 
Lâborant 

» 
Usta 

» • 
» 
» 
» 

Aded 

12 
15 
18 
5 
i 
5 

11 
5 
9 
4 
6 

— D/30-
Ücret 

400 
-350 
300 
475 
300 
200 
400 
350 
300 
250 
200* 

G. 

3 

5 
,-

:. i 

6 

Memuriyetin nev'i 

Usta 
Şoför 

» 
Memur 

» 
» 
X 

Ziraat hizmetlisi 
» » 
» » 

Bekçi 

•-

Aded Ücret 

1 175 
55 250 
10 200 
4 175 
1 300 
7 250 
7 200 
5 250 

20 200 
1 175 
5 150 

2 
3 
4 

6 

MERKEZ 

Usta 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 

Başhademe 
Hademe 

> 
» 

Bekçi 
Dağıtıcı 

1 
1 
5 
6 
8 
1 
4 

17 
3 
3 
4 

-

225 
400 
250 
200 
175 
175 
150 
125 
100 
125 
175 

Münakalât Vekâleti 
Kaptan 

Sivü Havacılık Dairesi 

1 Teknisiyen (Hava) 

Ressam 

VİLÂYETLER 

1 Seyrüsefer ' teknisiyeni (Hv. 
Enformasyon) 
Seyrüsefer teknisiyeni (Hv. 
Bnfermasyon) 
Seyrüsefer teknisiyeni (Hv. 
Bnfermasyon) 

3 625 
1 475 
1 350 
1 475 

1 625 

2 550 

2 475 

2 Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

3 Sanatkâr 
Gemi adamları 

Gemi adamları 
» » 

4 Daktilo 

5 Doktor 
6 Başhadöme 

Hademe 

Yüksek Denitcüik Okulu 

1 Kaptan (Kayıkhane âmiri) 
2 Kaloriferci 

Usta 
3 Gemi adamları 

» » 
Laborant 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 

2 
2 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
2 
3 
4 
1 
1 

67 

300 
250 
2Q0 
175 
250 
150 
175 
200 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
150 
125 
100 

350 
125 
125 
125 
100 
225 
125 
125 



ö. Memuriyetin nev'i 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

4 Daktilo 
5 Doktor 
6 Bashademe 

- D/31 — 
Aded Ücret G. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

w 125 
100 
200 
150 
125 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
Bekçi 

2 Usta 

Okul atelyesi 

Aded 

17 
1 

MERKEZ 

2 Elektrikçi (Telefonculuk da ya
par) 

3 Şoför 
4 Ecnebi diLMir daktilo 

Daktilo 
.* 
» 
» 

5 Doktor 
6 Dağıtıcı 
, /- » 

Bashademe 

Çalışma 

1 
1 
1 
3 
4 
5 
3 
1 
1 

v 2 
1 

>-

225 
400 
350 
250 
225 
2M 
175 
150 
200 
175 
175 

Vekâleti 
Hademe 

» 

3 Şoför 
» 

4 Daktilo 
» » 

1 

» 
» -

6 Dağıtıcı 
Hademe 

• 

VİLÂYETLER 

* 

13 
7 

1 
2 
1 
2 

12 
18 
3 

29 

İşletmeler Vekaleti 
MERKEZ 

2 Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

3 Şoför 
Bahçıvan 

4 Daktilo 

1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
3 

250 
225 
400 
200 
225 
200 
175 
150 

5 Memur 
» ,•: 

Santıralci 
6 Dağıtıcı 

» 
Bashademe 
Hademe 

Bekçi 
îşçi"*" 



S - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde -— 5 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Hayrat hademesi 

Memuriyetin ı^ev'i Aded Ücret 

İmam, hatip, müezzin, kayyım 91 150 
> » » » 196 125 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

imam, hatip, müezzin, kayyım 8963 100 

Toplam 9250 

f 



E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] , 

# 



— i!./2 —' 

Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
Geçici hizmetliler ücreti 

Riyaseti Cumhur 
Geçici hizmetliler ücreti 

Divanı Muhasebat Reisliği 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Başvekalet 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımeı personelin ücretleri 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 
lüenebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personel ücretleri 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

ı 



— Jfi/a — 
P. M. Tahsisatın nev'i 

Millî Müdafaa Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava ». 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava * 
13 Deniz » 

Dahiliye Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Hariciye Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

. Milletlerarası iktisadi tş 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 Geçiei hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 



— E/4 — 
F. M. Tahsisatın nev 'i 

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 

iktisat ve Ticaret Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
203 Merkez gerici hizmetlileri ücreti 

Ziraat Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler üe-reti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Münakalât Vekâleti 
203 Gteçici hizmetliler üereti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri üoreti 

Çalışma Vekâleti 
206 ©e^ici hizmetliler ücreti 



C - Cetveli 
(D 

Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Gelir çeşitleri sırasiyle) 



0/2 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

BtRÎNCÎ KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Kanun 3 . 6 . 1 9 4 9 5421 Gelir Vergisi Kanunu 
» 27. 7 .1951 5820 Değişikliği 
» 20. 5 .1955 6582 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma

sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında 
Kanun 

» 1 .9 .1956 6838 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 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 

» 7 . 3 . 1 9 5 4 6326 Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
» 13 .5 .1955 6558 Değişikliği 
» 15. 3 .1950 5591 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 

10 ncu maddesi 
» 19. 1 .1951 5698 Göçmen ve .Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 

yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 

» 10. 2 .1954 6247 Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendiyle aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

' '» 3 . 6 . 1 9 4 9 5422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
» 15. 3 .1950 5591 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 

10 ncu maddesi 
». 19. 1.. 1951 5698 Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 

yapılacak nakdî 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 
» 
» 
» 

Kanon 
» 

20. 1 .1936 
23 . 3 .1938 
6. 6 .1945 

27 . 7 .1951 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

2897 
3343] 
4750}. 
5818J 
4040 J 
4226$ 

Hayvanlar Vergisi 
Hayvanlar Vergisi Kanunu 

Değişikliği 

Fevkalâde zam kanunları 

Kanun 
» 
» 

T. B. M. M. kararı 

1. 
4. 
29. 
30. 

4 
7 
5 
6 

. 1926 

.1931 

.1941 

.1932 

797 
1836 
4040 
721 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Değişikliği 
Fevkalâde Zam Kanunu 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 
edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 

Binalardan alınan Savunma Vergisi 

29 . 5 .1941 4040 

24. 7 .1953 6188 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyl^ bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 31 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkında Kanun 

İKİNOl KISIM 

GİDER VERGİLERİ, GÜMRÜK VERGİLERİ VE ŞEKER İSTİHLÂK 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 deği|-
tirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanu
nu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

v dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 1 .2 .1956 

B. K. Karan 

Numarası 

6653 

15 . 3 .1950 

15 . Ş . 1950 

t. V. H. kararnamesi 9 .1 .1934 
» » » 30. 4 .1938 
» » » 13, 1 .1939 

Kanun 7. 2 .1949 

5598 

5599 

23 . 8 .1951 

30 . 6 .1955 

2/20 
2/8672 

2/10258 
5321 

S/13561 

4/5500 

Ö Z E T İ 

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 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 îş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların 
menşelerinin tetkiki hakkında Kanun 
Maden kömürleri hakkında 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Çiçekler hakkında 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 
Ütü ve çamaşır makinelerinin iktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması hakkında 

II - Gümrük Kanunu ve ekleri 

Kanun 2 . 5 . 1 9 4 9 
12 . 6 .1933 

6. 4 .1949 
15 . 2 .1956 
17 . 5 .1946 

7 . 1 . 1 9 3 2 
17. 1 .1940 
29 . 8 .1956 
1 .9 .1948 

16 . 7 .1956 

5383 
2268 

5365 J 
6665 J 
4893 

1918 
3777] 
6829 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 



Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 28. 3 .1938 3339 

% 6 . 2 . 1 9 5 6 6659 

» 19. 1 .1948 5164 

» 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 

» 25. 7 .1953 6180 

» 7. 7 .1954 6427 

Ö Z E T İ 

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 
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapı
lacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma ih
tiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflık
ları hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal oluna
cak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım 
Resminden muafiyeti hakkında Kanun 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına 
hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla bunla
rın naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Güm
rük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer vergi, 
resim ve harçlardan muafiyeti hakkında Kanun 
Limanların 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 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağına dair 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında, «Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf 
devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşme» nin tatbikma mütaallik Anlaşmanın tas
dikine dair Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 30. 3 .1955 

Numarası 

6529 

Ö Z E T İ 

Talimatname 

9. 7 .1956 

10. 7 .1956 

6792 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve 
hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nevi mal
zemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında 
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 

77/ - Gümrük vergilerine ham tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden ticaret mukavelelerinin tasdik* 
hakkında kanunlar 

Kanun 31 

5 
7. 

7, 

4. 

3. 

28. 

31. 

21. 

10. 

10. 

11. 

. 5 

. 7 
, 6 

6 

6 

6 

5 

1 

12 

3 

3 

3 . 

. 1930 

.1939 

.1930 

.1930 

.1934 

.1935 

.1933 

.1953 

.1953 

.1954 

.1954 

1954 

1671 

3678 
1690 

1691 

2499 

2756 

2237 

6031 

6202 

6355 

6369 

6392 

Türkiye Hükümeti ile îsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 
Değişikliği 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mü
nakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tas
diki hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin tasdiki hakkında < 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki hakkında 
2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile ek
lerinin onanmasına dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmalarına 
Ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 
Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Tâviz Listesi
nin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin mer'iyet müddetlerinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve de
ğişikliklere mütaallik 2 nci Protokolün tasdiki hak
kında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 7 . 1 . 1 9 5 5 6449 

» 25. 3 .1955 6528 

» 2 . 5 . 1 9 5 5 6549 

» < 21. 5 .1955 6624 

» 27. 8 .1956 6822 

» 27. 8 .1956 6827 

B. K. Kararı 11. 6 .1955 4/5357 

î. V. H. K. 12. 6 .1956 4/7416 

Kanun 22. 6 .1956 6747 

Ö Z E T İ 

Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ-
türüne ve Gümrük Kıymetine Mütedair Mukave
lenamelerin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan Düzeltme ve 
Değişikliklere Müteallik 3 ncü Protokolün Tasdiki 
hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkid Taraflarından Bâzıları İle Japonya Arasın-
da Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyanname* 
nin Tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Düzeltme ve Değişik
lik Yapılmasına Müteallik 1 nci Protokolün Tas
diki hakkında Kanun 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk • Alman Ticaret Anlaşmasının IV sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta
dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protokolün 
tasdikine dair Kanun * 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan 
ticari numuneler ve reklâm malzemesinin kolay
laştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin 
tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli 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 
Şeker Kanununun 9 ve 10 ncu maddelerine göre 
alman Şeker istihlâk Vergisi 



0/8 
Vergilerin, resimlerin ve başka raridatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

P U U V t f r VEBGÎLERÎ VE HABÇLAB 

Madenler Rümmu 

Nizamname 
Kanun 

» 

L V . H . Kararı 

Mukavelename 

26 Mart 1322 
2 6 . 3 .1931 
17. 6 .1942 

10. 6 .1926 

14. 6 .1935 
3 . 3 .1954 

28. 2 .1956 

7. 3 .1954 

13. 5 .1955 
7 . 3 .1954 

10. 4 .1954 

10. 4 .1954 
1336 

1794 
4268 

927 

2809 
6309 

6688 

6326 

6558 
6327 

4/2846 

4/2547 

Maadin Nizamnamesi ve ek ve değişiklikleri : Bu 
mevzuatın içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sı
cak ve soğuk maden sulan ile kaplıcalar hakkın
daki hükümleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Ek Kanunun 1 nci maddesi 
Maden Kanununun 8, 15,19, 26,113,116,119,120, 
122, 136, 144, 145, 150 nci maddeleri 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu mad
deleri 
Değişikliği 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 
6 ve 9 ncu maddeleri 
Madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak mü
tehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Madenlerden alınacak devlet hakkına dair 
Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin res
me müteallik maddeleri 

y>fr«Tî 15 Nisan 1338 

6 Nisan 1340 
6 Nisan 1340 

13.12.1935 

SefineUr Rüsumu 

216 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Ka
nun 

Ek ve değişiklikleri 

Turist gemilerinden alınan resimlerden bâzılarının 
indirilmesi hakkında Kanun 

4661 
467 J 

2864 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Damga Resmi 

Kanun 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

23. 5 
14.12 
28 
22, 
27 

3 
24, 
13 
17, 
29, 
27 
17 
10. 6 

.1928 
.1929 
.1934 
.1938 
.1939 
.1940 
.1951 
.1955 
.1940 
. 1941 
.1942 
.1944 
.1938 

22 . 3 .1950 

15. 7 .1953 

8 .7 .1954 

1324 
1541] 
24551 
3478 
8590 . 
3765 
5710 
6536 
38281 
4040 
4226 
4565 

3437 

5602 

6133 

6433 

Damga Resmi Kanunu 

Ek ve değişiklikleri 

i Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 
Tapulama Kanununun Damga Resmi muafiyetine 
ait hükümleri 
Çay Kanununa ek Kanunun Damga Resmi muafi
yetine ait hükümleri 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 
2 madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun (Damga Resmi mu
afiyeti) 

Kanun 28. 5 .1934 
23.12 .1934 
25 .12 .1935 
25 . 5 .1938 
22 . 3 .1950 

28.5 .1934 

23 .12 .1934 
17 . 1 .1940 
29. 5 .1941 

Tayyare Resmi 

2459 Tayyare Resmi Kanunu 
2647" 
2877 i Ek ve değişikliği 
3401 j 
5602 

2456 

2672} 
3776 J 
4040 

Tapulama Kanununun Tayyare Resmi muafiyetine 
dair maddesi 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkında Kanun 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 



C/10 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 
» 
» 
» 

25. 2 
11. 3 
20. 5 
23 . 3 
20. 5 

.1952 

.1954 

.1955 
, 1950 
.1955 

5887 
6401 
6608 
5625 
6593 

».' 

Nizamname 

Kanun 
» 
» 
» 

4.7.1931 

5 .12 .1935 

15 . 6 .1938 
14. 1 .1942 
9.5.1952 
11. 5 .1953 

1836 

2/3642 

3456 
4166 J 
5928$ 
6085 

Nizamname 18. 3 .1955 

Kanun 80 Teşrinisani 1330 

4/4595 

Anlaşma 

18. 

22. 
15. 
4. 
15. 

22. 

20. 

14. 

1 

3 
7 
7 
7 

7 

4 

10 

.1950 

.1950 

.1950 

.1956 

.1953 

.1953 

.1955 

.1955 

5516 

5602 
5682 
6770 
6133 

6186 

6541 

Harçlar 

Harçlar Kanunu ve bu kanuna ekli tarifeler 
Değişikliği 
Değişikliği 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Ecnebi Devletlere Ankara'da Sefarethane ve Kon
soloshane inşa Etmek için Meccanen Arsa Tahsisi 
hakkındaki Kanunun muafiyete mütaallik 2 nci 
maddesi 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alına
cağı hakkındaki Kanunun muaddel 50 nci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nci 
maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 

Ek ve değişiklikleri 

Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
A fıkrasının 1 ve 2 nci bendi ve D fıkrası 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 
15 nci maddeleri 
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında 
Kanunu muvakkatin 3 ve 5 nci maddeleri 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkındaki Kanunun muafiyete dair 
hükümleri 
Tapulama Kanununun muafiyete dair hükümleri 
Pasaport Kanununun muafiyete dair hükümleri 
Değişikliği 
Çay Kanununa ek Kanunun muafiyete dair hüküm
leri 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Baraj İnşaatı 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 



-c /n 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Hayvan Sağlık Zabıtan Remi 

2 Şubat 1340 405 Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve 68 nci maddeleri 

23. 3 .1931 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 

Kanun 
» 

11.12 .1936 
15 . 2 .1953 

3078 
5881 

I. V. H. kararnamesi 6.11.1952 3/15890 

Tut 

Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında 

Kanun 

İspirto ve İspirtolu İçkiler 

8 .6 .1942 

7.12.1949 
9 . 5 . 1 9 5 5 
9. 5 .1955 

4250 

5451 
6552}. 
6553 

İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9, 10, 14, 16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 
ncı maddesi 

Ek ve değişiklikleri 



C/12 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

1. V. II. kararnamesi 1 .8 .1942 

» » 

» » 

B. K. Karan 

24. 3 .1950 

Numarası 

2/18435 

3/10966 

13 . 5 .1952 

25. 6 .1955 

3/15076 

4/5355 

Ö Z E T İ 

İnhisarlar İdaresinin 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 
İspirtodan alınacak asgari, âzami İnhisar Resmi 
hakkında 

Kanun 
B. K. Kararı 

20. 5 .1942 
25 . 6 .1955 

T. B. M. M. Kararı 16 . 4 .1952 

Çay 

4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
4/5354 Çayın beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi 

hakkında 
1796 4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası-

nın yorumlanmasına mahal oimadığı hakkında 

Kibrit 

Kanun 

Kararname 

28 . 5 .1943 

3 . 5 . 1 9 4 4 
27.12 .1945 
20. 5 .1946 

2 . 7 . 1 9 4 3 

11.10.1943 

4426 

4556 ̂  
4816 J 
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 İsletme 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 alınan Savunma Vergisi 

28 . 5 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

26 . 3 .1945 
29 . 5 .1941 

Ö Z E T İ 

4708 Değişikliği 
4040 Fevkalâde zam Kanununun 27 nei maddesi gere

ğince tuzdan alman Savunma Vergisi 

Oyun Kâğtdi 

Kanun 

B K. karan 

21 . 6 .1927 

5 .6 .1944 
20 . 5 .1955 

5 . 4 . 1 9 5 1 

20.11.1952 

18. 6 .1952 

1118 

4584^ 
6600$ 

3/12811 

4/1862 

5964 

Oyun Kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nei 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 Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLET MALLARI GELÎRLERt 

Gayrimenkul icar ve ecrimisitteri 

Kanun L7. 5 

2. 6 
8. 8 

.1928 

.1934 

.1951 

1266 

2490 
5830 

14 

3. 
14. 

.12.1953 

3 .1954 
6 .1951 

- 6195 

6309 
5785 

Tslâhı Hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin 
tadili hakkında 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız îktisaplannm 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 
Maden Kanununun 133 ncü maddesi 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 



0/14 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış Msüatı 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15 . 4 .1339 

14 
17 

1926 
1926 

22. 2 .1926 

16 . 6 .1927 

7 .4 .1932 

2 . 6 . 1 9 3 4 

333 

716 
743 

748 

1080 

1943 

2490 

17. 
28. 

6. 
18. 

4 
6 

5 
1 

.1944 

. 1938 

.1941 

.1939 

4547 
3524 

3975 
3563 

5 . 7 . 1 9 3 9 

9. 6 .1941 

10. 7 .1945 

17. 6 .1947 

28 . 6 .1948 

2. 6 .1949 

3667 

4062 

4796 

5098 

5227 

5420 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 
13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi 
binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair Ka
run 
Ma. but emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullcrin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek Kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı tskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 neü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
tskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında kanun 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanun 
tskân 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 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 



0/15 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

29. 

9. 

18. 
1. 

6 

2 

5 
7 

.1951 

.1955 

.1955 

.1953 

5800 

6462 

6570 
6093 

Kanun 18. 6 .1952 5963 Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci madde* 
sinin (B) fıkrası 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin 
satılmasına dair kanunun 1 nci maddesi 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satıl
ması hakkında 

» 18. 5 .1955 6570 Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanun 
» İ . 7 .1953 6093 iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadiline 

ve Yeniden Bâzı Hükümler İlâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri 
Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nci maddeleri 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası 

» 8 .3 .1954 6309 Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri 
» 3 . 3 . 1 9 5 4 6310 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 

20. 4 .1955 6541 Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkında Kanun 

18. 5 .1955 6566 Telsiz Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilme
si hakkında Kanun 

22 . 6 .1956 6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkımda Kanun 

22. 6 .1956 6747 Şeker Kanununun 4 ncü maddesi 
4 . 7 . 1 9 5 6 6771 Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar

fiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimen-
kullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkında Kanun 

9 .7 .1956 6776 Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada, 1 
parsel numaralı arsanın satışı hakkında Kanun 

16. 7 .1956 6785 İmar Kanununun 31 nci maddesi 

10. 

24. 

21. 

8. 
3. 

9. 

7 

7 

12 

3 
3 

3 

.1953 

. 1953 

.1953 

. 1954 

.1954 

.1954 

6131 

6188 

6207 

6309 
6310 

6339 



— 0/16 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

T. B. M. M. K. 
Kararname 

Numarası 

29 .12 .1937 
24.11.1939 

Ö Z E T İ 

1023 Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 
2/12374 3667 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkra

sının sureti tatbikma ait talimatnamenin hüküm
lerine dair 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİLEN KURUMLAR 

Kanun 81.12 .1928 1375 

» 
Nizamname 

31. 8 .1956 
9 . 8 . 1 9 3 8 

6831 
2/9634 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları v* 
Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
ve merbutatının tasdiki hakkında Kanun 
Orman Kanunu 
Orman Umum Müdürlüğü memnrlannm göreeeği 
işlere dair Nizamname 

Kaaun 

Darphane ve Damga Basımevi hasılatı 

5 .1932 1951 Darphane ve Damga Basımevi Kanununun (Darp
hane mütedavil sermayesi) teşkiline mütedair 3 neü 
maddesi 

Kanun 11. 1 .1939 

27. 1 .1927 

1 .4 .1933 
26 . 1 .1939 

Resmi bastmevleri hasılatı 

3558 Devlete ait matbaa! arın Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 

968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
3577 Değişikliği 

Kanun 6. 7 .1931 

11. 6 .1932 

Resmi Okullar Gelirleri 

1838 

2005 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 3, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Değişikliği 



— 0/17 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 4 

9. 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

1. 

Tarihi 

. 6 .1932 

6 .1937 

, 6 .1938 

7 .1939 

5 .1940 

9 .1944 

6 .1949 

8 .1951 

Numarası 

2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4668 

5441 

5822 

Ö Z E T İ 

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 maddeni 
tl£ öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
Devlet Konservatuvan hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Dçvlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitini 
Bakanlığına Devrine dair Kanun 

Diğer Kurumlar Gelirleri 

Kanun 26. 
30. 

2. 

21. 

10. 
21. 

5. 

1 
5 

6 

7 

6 
6 

7 

. 1341 

.1926 

.1930 

.1931 

.1933 

.1934 

.1934 

549 
867 

1678 

1858 

2291 
2526 

2582 

12.1934 

28. 6 .1938 

2654 

8526 

Ziraat müesseselerine sermaye vaz'ıha 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 Kanıına 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 ncı'maddesi 
Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad 
deleri 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına mtite^ 
^avil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ye 
5 ftci maddeleri 



— 0/18 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları' 

Kanun 

Talimatname 

B. K. K. 

Tarihi 

30.12.1940 

11. 5 .1953 

10. 7 .1953 
1340 

19. 6 .1936 

3. 9 .1951 

Numarası 

3959 

6085 

6132 

2/4858 

3/13642 

Talimatname 
» 

Kanun 

» 
Talimatname 

Kanun 

25. 
22. 

13. 

13. 
3. 

29. 

2 
4 

5 

5 
8 

, 5 

.1955 

. 1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1946 

4/4502 
— 

6561 

6562 
9068 

4911 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 Ya 
5 nci maddeleri 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D fıkraları 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla 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 aşı, 
serum ve diğer maddelerin satı$ kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi 
Kan Bankası ve kan nakli merkezlerinin döner 
sermaye muamelâtına ait Talimatname 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri' 
ile rehabilitation müesseselerine verilecek müteda-
vil sermaye hakkında 
DDT Mütedavil Sermayesi Kanunu 

6562 sayılı D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu
nun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatname
nin 6 nci maddesi 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye
si hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 

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 noi maddesi 

Kanun 

Millî Piyango Geliri 

5 . 7 .1939 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
„, nci maddeleri 

23. 5 .1951 5772 " Değişikliği 



- 0/19 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası 

- - * » 

Ö Z E T İ 

YEDİNCİ KISIM 
GENEL KURUMLAR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN DEVLET PATI 

irade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müte
allik mukarreratın varidata mütaallik hükümleri 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Kanun 

Kararname 

25 . 6 .1927 , 

27 . 6 .1929 
11. 10 .1954 

Mükerrer Sigorta Sandığından alınan 
1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 

maddeleri 
— Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 

4/3689 Mükerrer sigorta inhisarının daha 5 sene müd
detle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketinee iş
letilmesi hakkında 

Kanun 7. 6 .1026 
Murul Petrollerinden alınan 

911 Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak • 
İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden % 10 Hazine hissesi 

Kanun 13, 5 .1955 

13. 5 .1955 

Petrol şirketlerinden alınan 
6558 

6558 

6326 sayılı Petrol Kanununun Bân Maddelerinin 
Tadili ve Bâzı Maddelerine Fıkralar İlâvesi 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 hissesine dair 78 nci mad
desi 



0/20 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi * Numarası ö Z E T I 

SEKÎZÎNOÎ KISIM 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 
Kanun .8 . t . 1948 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 Kasını 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

» 25. 3 .1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta-

* ' ' . ' ' rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 

* 1 .3 .1950 5582 Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı* 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 

» 12 .11.1951 5852 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Export - 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 İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad 
desinin 2 nci fıkrası 

» 10. 2 .1954 6245 Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanım 10 . 3 .1954 

10 . 3 .1954 

» 10 . 3 .1954 

» 10. 3 .19§4 

» 10. 3 .1954 

1 , 9 . 1 9 5 6 

Belli giderler karşılığı gelirler 

Â) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alman 

Kanun 11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer mad
deleri 

» 2 . 5 .1949 5377] 
» 27 .4 .1955 6542 \ Ek ve değişiklikleri -

. •» 18. 5 .1955 6571J 
»• 10 .\Ş .1951 5842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu

nunun 17,-19 ve 36 ncı maddeleri 

6352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Amerika Bir
leşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» na
mına hareket eden «Export - İmport Bank Of 
Washington» arasında imzalanan (ll,2>~milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkın
da Kanun 

6353 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan İktisadi îş Birliği An
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 
tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

6370 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit muaddel Eko
nomik İş Birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 
1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

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 

6377 567,6 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikına dair Kanun 

— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

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 



Ö/22 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T î 

B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alman 
27. 5 ,1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 neu 

maddesi • 

Kanun 20. 5 .1927' 

C) Teberrüat 
1050 Muhasebe! Umumiye Kanununun 65 nei maddesi 

Kanun 

Kıymetli Kâğttlar 
26. 5 .1026 859 îpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 

ve satılması hakkındaki Kanunun 9 neu maddesi 
11. 4 .1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaber

lerinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mu
kabilinde satılması .hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesi 

29. 5 .1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl
ması hakkındaki Kanunun 1 nei maddesi 

5.7.1939 3686 Evlenme kâğıtları ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki Kanunun 2 nei maddesi 

Siki alacaklar 

A) Tavüattan İstirdat 
"'r-\-7WW Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se* 

nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavken tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergü$r artıktan 
Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya 
bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamlım ve cezalan 



o/n — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası, Ö Z E T İ 

Oenlft» 

A) Para cezalan 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezalan 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 

. Çeşitli gelirler 

Kanun 29.11.1336 66 İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 ncu maddesi 

> 18. 3 .1926 788 Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
» 26. 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nei 

• maddeleri 
» 25, 6 .1927 1149 Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak

kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
» 24. 5 .1928 1338 Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka

nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
» 24. 5 .1928 1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
» 4 . 4 . 1 9 2 9 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 

maddesi 
* » 16. 5 .1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın-

daki Kanunun 54 ncu maddesi 
» 7 . 1 .1932 1918 Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanu

nun 60 nci maddesi 
» - i t . 1 .1940 3777 Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
» 12. 6 .1933 2308 Şirketlerin müruruzamana uğrıyan kupon, tahvi

lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 



C/24 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

2 . 6 . 1 9 3 4 

30. 6 .1934 

Numarası 

2490 

2548 

» 
» 
» 

p 
l V. H. Kararı 

» 

» 

Karar 

Kanun 

» 

27. 
10. 
21. 

15. 
10. 

2, 

10. 

23. 

4. 

15, 

12 
6 
3 

7 
3 

5 

7 

9 

7 

1 

.1939 

.. 1935 

.1938 

. 1953 

.1956 

.1952 

.1940 

.1928 

. 1941 

.1943 

3757 
2777 
3340 

6152 
4/6862 

5922 

3894 

— 

4094 

4386 

8 .7 .1948 5256 

14. 7 .1950 

28. 2 .1951 

5676 

5750 

16.4 .1952 

2 . 7 . 1 9 5 3 

5917 

6095 

Ö Z E T İ 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Ceza evleri ile -mahkeme binaları in§aatı karşılığı 
olarak alınacak harç ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 
değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Değişik 1 nci maddesi 
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 nou 
maddesi 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hqtay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan ırsmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . V I . 1948 tarihinde akde
dilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin* 
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası 
tmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında 
Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve Mar-
shall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edi
len yardımlar karşılığı Türk liralarından Bütçe
ye taallûku gerekenlerin Bütçe hesaplarına intikal 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Gteyrimenkule Tecavüzün Defi hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
ncü maddesi 



— 0/26 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi 

Kanun 3 .7 .1958 

Numarası 

61.14 

20 , 5 .196i 6572 

Kararname 14. 5 .1941 2/15799 

Ö Z E T İ 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasın
da Teknik Yardım teminine mütedair Esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
(Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 3 fıkrası) 
Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun Bâzı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâza Hükümler 
Eklenmesi ve Göçmenlerle Nakledilenlere ve Muh
taç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması 
hakkındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 
Hayvan Sağlık Memurlan Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikma dair Kararname * 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri hizmetlerini ifâ etmemeleri sebebiyle alına
cak tazminata dair hükümler 

Kanun 

2. 
7. 

18. 
1. 
3 . 

, 5 
, 6 
7 , 
7 
7 

.1955 

.1949 
.1951 
.1958 
.1951 

6548 
5432 
5815 j 
6094$ 
5798 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harclan ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 
24.12.1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 

hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
19 • 2 .1947 §015 60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 

hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Değişikliği 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 

Değişikliği 

Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz
ların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimler
den muaflığı hakkında 

21. 7 .1953 6183 Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

10. 3 .1954 6367 Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Acil 
Yardım Fonu ile Akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının Tasdikına dair Kanun 

2 . 7 . 1 9 5 4 6426 Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki Vergi Mu-
~ • afiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 

21. 5 .1955 6623 Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetine mütaallik 19 ncu maddesi 

30. 1 .1956 6652 Tescil edilmiyen birleşmeler ile feunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare 
ve resim muaflığı hakkında 6 nci maddesi 



~ C/26 
dergilerin, resimlerin ve başka varidatm 

dayanakları 

Kanun 

Talimatname 

Tarihi l 

29. 6 .1956 
11. 7 .1956 

13 , 7 .1956 
5.9.1956 

Numarası 

6764 
6797 

6804 
6820 

2 . 4 . 1 9 5 6 

ö Z E T I 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkında 
îç istikraz akdi hakkında 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'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 «îmza Protokolü ve ekleri
ne» iltihakımız hakkında Kanun 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 
21 nci maddesi 

Nâzım Varidat 
Kanun 

t V. H. karan 
Kanun 

21. 6 .1927 

5 . 6 .1944 
18. 5 .3929 

29. 4 .1933 

31. 5 .1933 

27.12.1937 

8. 1 .1940 
25 . 6 .1938 

1118 

4584 
1454 

2159 

2256 

8293 

2/12627 
3398 

11. 8 .1941 

1. 7 .1948 
11. 2 ,1950 

4109 

5237 
5539 

Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Hilâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Değişikliği 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
İnhisarlar 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 mukabilTürk 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 nci maddesi 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 



C - Cetveli 
CM), 

Bütçe Kanunu : Madde '— 6 

[Gtettr çefitkrinden her birinin dayandığı httkttmkr] 

(Tarih vı numara tırasiyl*) 



C/28 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat 

Nizamname 

Kanun 

26 Mart 1322 

30 Teşrinisani 1330 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Mukavelename 18 Mayıs 1336 

Kanun 

Talimatname 
Kanun 

29.11.1336 

15 Nisan 1338 

15.4.1339 

2 Şubat 1340 

1340 
6 Nisan 1340 

6. Nisan 1840 
26. 1 .1341 

66 

216 

333 

405 

. — 
466 

- 467 
549 

Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mah
sus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile kaplıca
lar hakkındaki hükümleri 
Eenebi 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 matlııbatı metrûkesi hakkında 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin 
resme mütaallik hükümleri 
İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 ncu maddesi 
MerakibK Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında 
Kanun 
13 Eylül 1331 tarihli Kanunu Muvakkntin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkati
ni tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında-

. ki.Kanunun ek ve değişikliği 
» » » » 

Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ma dair 
Kanunun 3 ncü maddesi 

Kanun 

1920 yılına ait mevzuat 

14. 1 .1926 716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nei maddeleri 
17. 2 .1926 743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
22 . 2 .1926 748 Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Va

kıflardan bâzı Müesseselerle Belediyelere Satıla
cak Arazi ve Arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 



- Ö, 29 
.Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanım 

Tarihi 

18. 3 .1926 
1.4.1926 
26 . 5 .1926 

* 29 . 5 .1926 

7.6.1926 

Numarası 

788 
797 
859 

867 

911 

10 . 6 .1926 927 

Ö Z E T İ 

Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanuna 
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 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden ahnan % 10 Hazine hissesi 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan 
hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk edçn 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak et
tiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desi 

Kanun 27 . 1 .1927 

26 
26 

1Q27 yılma ait mevzuat 

968 

1927 
1927 

16 . 6 .1927 

21. 6 .1927 

21. 6 .1927 

25. 6 .1927 

25 . 6 .1927 

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 Mtiessesattan Hususi 
Binası Ölmıyanlara Birer Bina Satılmasına dair 
Kanun 
Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun değişik 
2 nci maddesiyle 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
Oyun Kâğıdı hakkındaki Kanunun 2 nci madde
si gereğince Hilâliahmere ayrılan hisse 
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 
ncü maddeleri 

Kanun 3 .5 .1928 

17 . 5 .1928 

1928 yılına ait mevzuat 

1234 

1266 

Hayvan Sağlık Zabıtası 
ve 68 nci maddeleri 
Islahı Hayvanat Kanununun 
tadili hakkında 

hakkındaki Kanunun 8 

28 nci maddesinin 



0/30 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın, 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

» 

Karar 

Kanun 

Tarihi 

23 . 5 .1928 
24 .5 .1928 

24. 5 .1928 

23. 9 .1928 

81.12.1928 

Numarası 

1324 
1338 

1349 

— 

1375 

Ö Z E T İ 

Damga Resmi Kanunu 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye İrat 
Kaydına dair Kanunun İ v e 2 nci maddeleri 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'de Şark Demir
yolları Bankası Arasında Münakit 4 Kıt'a İtilâf -
namenin ve Merbutatının Tasdiki hakkındaki Ka
nun 

Kanun 

» 

» 

» 

Kararname 
Kanun 

4 . 4 . 1 9 2 9 

16. 5 .1929 

18. 5 .1929 

29 .5 .1929 

27. 6 .1929 
14.12.1929 

1929 yılına ait mevzuat 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 nen 
maddesi 

1447 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 

1454 Bilâvasıta Vergilere Munzam Kesirlerin Tevhit 
ve Nispetlerinin Tadiline dair Kanun 

1473 Pasaport Cüzdanlarının Bedel Mukabilinde Satıl
ması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

— Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkmda 
1541 Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 

1980 yılına ait mevzuat 

31. 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti île İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında -

2 . 6 . 1 9 3 0 1078 Ziraat Mektep ve Müesseselerinin Sureti İdaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 

7 . 6 . 1 9 3 0 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Tas
diki hakkında 

7 . 6 . 1 9 8 0 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 



— 0/31 — 
Vergilerin, resimlerin ve* başka varidatın 

dayanakları 
K 

Kanun 

Tarihi 

23. 3 .1931 

26 . 3 .1931 

4.7.1931 
4 . 7 .1931 

6. T . 1931 

21. 7 .1931 

Numarası 

1931 yün 
' 1775 

1794 

1836 
1836 

1838 

1858 

Ö Z E T İ 

Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun ek 
ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 
Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin 
sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişikliği 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlü
ğe girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alı
nacağı hakkındaki muaddel 50 nci maddesi 
Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mek
tep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 
3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Distofajin Tahsisatının Mütedavil, Sermaye Ola
rak Kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

7. 
7. 
7. 

2. 

4. 

11. 

80. 

1 
1 

4 

5 

6 

6 

6 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

1918 
1918 

1943 

1953 

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 kanunun «Darphane mtitedavil sermayesi» 
teşkiline mütedair 3 ncü maddesi 
Tıp Fakültesinden Neşet Edecek Talebelerin Mec
buri Hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekaleti Tarafından tdare Edilecek Mek
tep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 1 
29 

1933 
1933' 

28. 5 .1933 

31. 5 .1933 

1933 yılına ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
2159 İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci 

maddesi 
2237 Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 

Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
2256 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük 

Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Maya 1033 ta
rihli Kanuna ek Kanun 



C/32 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z B T Î 

Kanun 1.2 . 6 . 1933 

10. 6 .1933 
12. 6 .1933 

2268 

2291 
2308 

Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su 
boruları ile aksanı ve teferruatından Gümrük Res
mi alınmamasına dair 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Şirketlerin Müruruzamana Uğrıyan Kupon, Tah
vilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İnti
kali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 

1934 yılına ait mevsuat 

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 İstimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu llsakı hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nei maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve Îlıale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında 
akit ve imza edilen Ticaret İtilâf namesinin tas
diki hakkında 
Nebat ve Hayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve 
Temizleme İşleri İçin Kurulacak Fennî Müessese
ler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları İnşaatı Karşılı
ğı Olarak Alınacak Harç ve 'Mahkûmlara ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri hakkındaki Kanunun 1 
nei ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edil
miş Pamuk Tohumlan Üretilmesi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ziraat Vekilliği Müesseselerince Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satrlması ve İşler Sermaye ile 
İdaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad
deleri 
Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu llsakı hakkındaki Kanunun değişikliği 



- C/33 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

» 
» 

Nizamname 

Kanun 

» 

Tarihi 

3 .6 .1935 

10 . 6 .1935 
14 . 6 .1935 

5 .12 .1935 

13:12.1935 

?,5 .12 .1935 

Numarası 

1935 yılıı 

2756 

2777 
2809 

2/3642 

2864 

2877 

Ö Z E T İ 

2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin 1 numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Siyasal'Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanu
nun 1 nci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahrirî Nizamnamesinin 25 
nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Turist Gemilerinden Alman. Resimlerden Bâzıla
rının tndirilmesi hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 

Kanun 
Talimatname 

Kanun 

1936 yılına ait mevzuat 

20 .1 .1936 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
19. 6 .1936 2/4858 867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 

müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında 
11.12 .1936 3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

1937 yılına ait mevzuat 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

9 .6 .1937 
9 .6 .1937 

24 .12 .1937 

27 .12 .1937 

29.12.1937 

3222 
3224 

3290 

3293 

1023 

Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
Maarif Vekâleti Prevantoryum ve Sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edil
mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kul
lanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mü
tehassıs 'Yetiştirilinesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi • 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 28 . 3 .1938 

21. 3 .1938 

1938 yılına ait mevzuat 

3339 

3340 

Hariçten satmalınan 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 



0/34 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

23. 3 .1938 
11. 4 .1938 

3343 
3356 

I. V. H. Kararı 
Kanun 

» 
» 

» 

> 

» 
» 
» 

» 

Nizamname 

30. 
25. 

25. 
3. 

10. 

10. 

15. 
22. 
28. 

28. 

9. 

4 
5 

5 
6 

6 

6 

6 
6 
6 

,6 

8 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

2/8672 
3398 

3401 
3423 

3437 

3437 

3456 
3478 
3524 

3526 

2/9634 

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 
Devlet Demiryolları Bir Kısım işletme işlerinin 
Sureti idaresine ve Demiryolları inşaat 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 inhisarı Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 
Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mü-
tedavil Sermaye Verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 

Kanun 

t. V. H. Kararı 
Kanun 

13 
18 

27 
27 

1039 yılına ait mevzuat 
11. 1 .1939 

1939 
1939 

26. 1 .1939 

1939 
1939 

5.7.1939 

3558 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 

3667 

Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkında
ki Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 
Çiçekler hakkında 
Ordudan Çıkarılacak 12 Yaşından Yukarı Hay 
vanlarm Çiftçiye Satılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi, 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkında
ki Kanunun değişikliği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
maddesi 
2510 sayılı iskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
' Nevi 

Kanım 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 
5.7.1939 

5.7.1939 

5. 7 .1939 

7,7.1939 

24 .11.1939 

27.12.1939 

Numarası 

3670 

3678 

3686 

3704 

2/12374 

3757 

Ö Z E T İ 

Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 
Türkiye Hükümeti ile îsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin değişikliği hakkında 
Evlenme Kâğıtları ve Nüfus Kütüklerine Tescil
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
tik öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikma ait Talimatnamenin hü
kümlerine dair 
Ceza Evleri ve Mahkeme Binalan hakkındaki Ka
nunun değişikliği 

f « ' *! 

1940 yılına ait mevzuat 

Kanun 
t. V. H. Kararı 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

3. 1 .1940 
8.1.1940 

17. 1 .1940 

17. 1 .1940 

17. 1 .1940 

20. 5 .1940 

10. 7 .1940 

30 .12 .1940 

3765 
2/12627 

3776 

3777 

3777 

3829 

3894 

3959 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Mütehassıs Memur Yetiştirilmesi hakkındaki 
3293 sayılı Kanuna müstenit kararname 
Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Mü
dafaa Pulu îlsakı hakkındaki Kanunun değişik
liği 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunu 
tadil eden Kanunun 22 nci maddesi 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklik hakkında 
Devlet Konservatuvan hakkındaki Kanunun 6 
nci maddesi 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci madde
leri 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

6. 5 .1941 

29 
29 

1941 yılına ait mevzuat 

3975 

14. 5 .1941 2/15799 

1941 
1941 

4040 
4040 

Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrimenkulle-
rin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki 
Kanunun değişikliği 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikına dair 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisin*) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Binaların Savunma Ver
gisine) 



0/36 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Xev'i 

Kanun 
* 
»-...' 

» 

» 

» 

Tarihi 

29. 5 .1941 
29 . 5 . 1941 
29 . 5 .1941 

29. 5 .1941 

9.6 .1941 

4.7.1941 

Numarası 

4040 
4040 
4040 

4040 

4062 

4094 

11.8 .1941 4109 

Ö Z E T İ 

Fevkalâde Zam Kanunu (Veraset Vergisine) 
Fevkalâde Zum Kanunu (Damga Resmine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Gümrüklerde kullanılan 
bâzı evrakın Müdafaa Vergisine) 
Fevkalâde Zam-Kanunu (Tuzdan alman Savunma 
Vergisine) 
îskân Kanununun 39 neu maddesinin tadili hak
kında 
Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve 
Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Takait-
iendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 nen 
maddeleri 
Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 

Kanun 
» 

» 

f. V. I I . -K ararı 

1942 yılına ait mevzuat 

14. 
20. 
27. 
27. 
8. 

1 
5 
5 
5 
6 

.1942 

.1942 

. 1942 

. 1942 

.1942 

4166 
4223 
4226 
4226 
4250 

17. 6 .1942 4268 

1. 8 . 1942 2/18435 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) 
ispirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9. 10. 14. 15 ve 20 nci maddeleri 
Maadin Nizâmnâmesinin ek ve değişikliği hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin sıcak ve soğuk ma
den sularına dair hükümleri 
inhisarlar İdaresinin bira. gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabilece
ği hakkında 

1943 yılına ait mevzuat 
Kanun 

Kararname 

15. 1 .1943 

28. 6 .1943 

4386 

4426 

2. 7 .1943 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 İnhisarı İşletmesinin Kaldırılmasına ve 
Bunların işletilmesi için Muvakkat Bir İdarenin 
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 «atış fiyatı* 
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

17 
5 

1944 yılına ait mevzuat 
17. 4 .1944 4547 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun değişik

liği 
3 . 5 . 1 9 4 4 4556 Kibrit İnhisar İşletmesinin Kaldırılmasına ve Dun

ların İşletilmesi için Muvakkat Bir İdarenin Ku
rulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

1944 4565 Fevkalâde.Zam Kanunu 
.1944 4584 Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun deği

şikliği 
15. 9 .1944 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 inhisarı İşletmesinin Kaldırılmasına ve 

Dunların İşletilmesi İçin Muvakkat Dir 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 idaresine Geçişi ve İşletme İda

resinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkın
daki Kanunun 3 noi\ maddesi 

29. 5 .1946 4911 Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 

Kanun 

1947 yılına ait mevzuat 
19. 2 .1947 5015 60 Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırıl-

mnsı hakkındaki Kanunun 9 nen maddesi 
17. 6 .1947 5098 iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Kaldırılma

sına, Değiştirilmesine ve bu Kanuna Yeniden Bâ
zı Madde ve Fıkralar İlâvesine dair Kanunun 2 
nci maddesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nevi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1948 yılma ait mevzuat 

tfrfflffln 

* v * 

19. 

28.. 

1. 
8. 

1 .1948 

6 .1948 

7 .1948 
7 .1948 

5164 

5227 

5237 
5253 

8. 7 .1948 5256 

24.12.1948 5282 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapı
lacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma Ilı* 
tiyaeı için Sağlanacak Maddelerin Yergi Muaflık* 
lan hakkında Kanun 
îskân 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 
îş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17.VI. 1948 tarihinde Ak
dedilen Sözleşmenin Onanmasına ve Bâzı Döviz
lerin Hazine Nam ve Hesabına Alınıp Satılmasına 
ve Muhafazasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An' 
iaşmasinın onanmasına dair Kanun 

Kanun 

•Çı w * 

TlSk 

B. K. Kararı 

1949 yılına ait mevzuat 

7 . 2 . 1 9 4 9 

26, 3 .1949 

5321 

5369 

6, 4 .1949 5365 

2. 5 .1949 

2. 5 .1949 
20. 5 .1949 

5377 

5383 
3/9357 

Çakmak ve Suni Çakmak Taşının Tekel Konu
sundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük 
Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden E*-
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 altma alınan çaydan 
alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Kanun 

Tarihi 

24. 5 .1949 

2. 6 .1949 

3.6.1949 
3.6.1949 
7.6.1949 
10. 6 .1949 

7 .12.1949 

Numaraıı 

5392 

5420 

5421 
5422 
5432 
5441 

5451 

Ö Z E T İ 

Basm • Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak
kındaki Kanunun 27 nci maddesi 
îskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Deği|tiril-
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 
İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı Kanununun 
değişikliği 

1950 yılına ali mevzuat 

Kanun 

B. K. Karan 

18. 1 .1950 

11. 2 .1950 

1.3.1950 

5516 

5539 

5582 

10. 

15. 

15. 

3 .1950 

3 .1950 

3 .1950 

5587 

5591 

5598 

15 . 3 .1950 

22. 8 .1950 
23. 3 .1950 
31 . 3 .1950 

5599 

5602 
5625 
5651 

24. 3 .1950 3/10966 

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri haikkmdaki Kanunun 19 ncu maddesi 
Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı» 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 
Toprak Mahsulleri Of isi taraf ından ithal olunacak 
hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Res-
minden muafiyeti hakkında Kanun 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 ncu maddesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Kabul Edilen 
(Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin Katıl
ması hakkındaki Kanun 
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malla
rın menşelerinin tetkiki halkkında 
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 sâf ispirtoların satış fiyatı ve 8/1702, 
3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkında 



0/40 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

14. 7 .1950 

15. 7 .1950 

Numarası 

5676 

5682 

Ö Z E T İ 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası îmar ve Kalkın-
ma Bankası arasında akdedilen Kredi anlaşmala
rı hakkında 
Pasaport Kanunu 

1951 yılına ait mevzuat 

Kanun 19. 

24. 
28. 

1 .1951 

1 .1951 
2 .1951 

5698 

5710 
5750 

24. 5 .1951 5764 

B. K. Kararı 

Kanun 

» 

> 

» 

» 

» 
^ -
» 
» 

5. 4 

23. 5 

1. 6 

14. 6 

8. 7 

29. 6 

18. 7 
27. 7 
27. 7 
1. 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 ye 2 
nci maddeleri 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına 
hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla ve 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin 
Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer 
vergi, resim ve harçlardan muafiyeti hakkında 
Kanun 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 
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 KörleT Müessesesinin Millî Eği
tim Bakanlığına devrine dair Kanun 



~~ O/M — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 8 . 8 . 1 9 5 1 5830 

» 10. 8 .1951 5842 

» 12.11.1951 5852 

» 12.11.1951 5853 

B.K. Kararı ' 23 .8 .1951 3/13561 

B. K. Kararı 3 . 9 . 1 9 5 1 3/13642 

1952 yılını 

Kanun 15. 2 .1952 5881 

> 25. 2 .1952 5887 
» 16. 4 .1952 5917 

T. B. M. M. K. 16. 4 .1952 1796 

Kanun 2.5.1952 5922 

» 9.5.1952 t 5928 
B. İt karan 15.5.1952 '* 3/15076 

Ö Z E T Î 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 
bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yapılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 
36 ncı maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Export • îm-
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ekonomik îş Birliği An
laşmasını değiştiren Protokolün onanmasına dair 
Kanun 
Gümrük Tarifesi ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 
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 

ait mevzuat 

Tuz Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilme
si ve bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında 
Kanunun 10 ncu maddesi 
Harçlar Kanunu 
Gayrimenkullere Tecavüzün Defi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesi 
4223 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin B fıkrası
nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini de
ğiştiren Kanun 
Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satıla
cak ispirtoların maliyet bedellerine 10 kuruş 
Tekel Resmi ilâvesi hakkında 



om 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

Kanun 18. 6 .1952 5969 Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edi
lecek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
Bâzı Maddelerini Değiştiren Kanunun 2 nci mad
desinin (fi) fıkrası 

> 18. 6 .1952 5964 Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca 
Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eş
yadan Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile 
diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 

> 20, 6 .1952 5977 Seyhan Barajının Finansmanı için Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve Eklerinin onanmasına dair Kanun 

B. K. kararı 6.11.1952 8/15890 Hususi müteşebbisler tarafından isletilecek tuzla-
lar hakkında 

1953 yılma ait mevzuat 

Kanun 29. 1 .1953 6021 Bir Gümrük îş Birliği Konseyi İhdasına Müteda
ir Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onanma
sına dair Kanunun 8 nci bölümü 

» 28 . 1 .1958 6031 Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile Ek
lerinin onanması hakkında Kanun 

» ,11. 5 .1953 6085 Karayolları Trafik Kanununun 9 ucu 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 0 fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 

» 1 .7 .1953 6093 îskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 

* ' 5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve yeniden bâzı hükümler İlâvesine 
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 
* ı i ? ; < ; n c ü m a d d e s i 



Ü/İS 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 3.7.1958 0İ14 

e-

î. V. H. 

Kanon 

K. 

Kanon 

t 

10. 

10. 
15. 
15. 

25. 

, 7 

7 
7 
7 

7 

.1953 

.1958 

.1953 

.1953 

.1953 

6131 

6132 
6133 
6152 

6180 

21 
22 

24. 

20. 

14. 

21. 

21. 

. 7 

.7 

. 7 

,11 

12, 

12. 

12, 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

.1953 

1953 

6183 
6186 

6188 

4/1862 

6195 

6202 

6207 

? i * > • - * 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım teminine mütedair esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkında Kanuna 
merbut Anlaşmanın III ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası 
Erzincan'da Yapılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Çay Kanununa ek Kanun 
Müzelerle ÖEçn Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra, satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağına dair 
Kanun 
Âmîne Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5. nci maddeleri 
İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının pera
kende satış fiatı hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka-

Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrası 

1954 yılına ait mevzuat 
27. 1 .1954 6237 

10. 2 .1954 6245 

Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 



C/44 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

10. 2 .1954 

Numarası 

6247 

26. 

3. 

3. 
3. 
3. 

7. 

7. 
7. 

9. 

2 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

.1954 

.1954 

. 1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

6290 

,6309 

6309 
6309 
6310 

6326 

6326 
6327 

6339 

10. 3 .1954 6352 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

6353 

6355 

6367 

6369 

"»r* 

ÖZETİ 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendi ile aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu 
ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 
Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119, 120, 
122, 136,144, 145 ve 150 nci maddeleri x 

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 
numaral^ hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
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 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan İktisadi İş Birliği And-
laşmasmda bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 ta
rihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Liste
sinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 
Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuklara âcil 
yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlat
masının tasdikma dair Kanuna ekli Anlaşmanın 
VI nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 



C/45 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 10. 3 .1954 6370 

î. V. H. K. 

Kanun 

Kararname 

10. 3 .1954 6371 

10. 3 .1954 

11 . 3 .1954 

6377 

6392 

10. 

11. 

2. 

7. 

4 

3 

7 

7 

.1954 

.1954 

.1954 

.1954 

4/2846 

6401 

6426 

6427 

8. 7 .1954 6433 

11.10.1954 4/3689 

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 mütaallik İkinci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 ncİ maddesine müsteni
den madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
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 

Talimatname 

1055 yılına ait mevzuat 

1 .1955 6449 

9 . 2 . 1 9 5 5 6462 

25 ,2 .1955 4/4502 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomankla-
türüne ve gümrük kıymetine mütedair mukavele
lerin tasdiki hakkında 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harp gemisinin satıl
ması hakkında 
Hastaneler talimatnamesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 
•——m ııı ı.ı "ı " ' ıı m»' « ı I ' 1 •" 

Nizamname 18. 3 .1955 4/4595 

.Kanun 25. 3 .1955 0528 

• »' • 30. 3 .1955 6529 

r . 

Kanun 13. 4 .1955 6536 

'•»• 20. 4 .1955 6541 

Talimatname 22. 4 .1955 — 

Kanun 27. 4 .1955 6542 

» 2. 5 .1955 6548 

» 2.5.1955 6549 

» 9.5.1955 6652 

» 9.5.1955 6553 

» 13. 6 .1955 6558 

» 13.5.1955 6561 

» 13. 5 .1955 6562 

Ö Z B T Î 

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 Ue Japonya arasın
daki ticari münasebetleri dtizenliyen beyanname
nin tasdiki hakkında Kanun 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair Kanun 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kânununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
da Kanun 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri 
ile Rehabilitation müesseselerine verilecek müte-
davil sermaye hakkında Kanun 
D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu 



G/47 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Kanun 

Ta 

18. 

18. 
18. 

20. 

rih: 

5 

5 
5 

5 

i 

. 1955 

.1055 

.1955 

. 1955 

Numarası 

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 

21. 5 

21. 5 

. 1955 

;1955 

.1955 

6610 

6623 

6624 

Ö Z E T İ 

Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında Kanun 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Ka
nun 
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 muafiyetine müteallik 19 ncu maddesi 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik 
yapılmasına mütaallik 1 nci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 



— 0/48 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
.Tl . » I I I . ' ' I ' -

Nev'i Tarihi Numarası 

B. K. Karan 11. 6 .1955 4/5357 

» 25. 6 .1955 4/5354 

» 25 .6 .1955 4/5355 

Kararname 30. 6 .1955 4/5500 

Talimatname 3 . 8 . 1 9 5 5 .— 

Anlaşma 14.10.1955 — 

1950 yılına 

Kanun 30. 1 .1956 6652 

» 1 .2 .1956 6653 

» 6.2 .1956 6659 

» 15. 2 .1956 6665 

» 28. 2 .1956 6688 

1. V. H. Kararı 10. 3 .1956 4/6862 

Talimatname 2.4.1956 — 

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 
Çayın beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi 
hakkında * . 
İspirtodan alınacak asgari ve âzami İnhisar Res
mi hakkında 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması 
6562 sayılı D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu
nun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatna
menin 6 ncı maddesi 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının 
imzalarının tasdikinden alınacak hare miktarının 
tesbiti hakkında 

alt mevzuat 

Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili* hakkındaki Kanunun hare 
ve resim muaflığı hakkındaki 6 ncı maddesi 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette rao-
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 
Resmi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 
5365 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvak
kat bir madde ilâvesine dair 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 
Müzelerle ören yerlerini ve millî sarayları gezecek 
olanlardan almacak ücretlere dair liste 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 
21 nci maddesi 



— C/49 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1. V. H. Kararı 

Kanun 

12 . 6 .19p6 4/7416 

22 . 6 .1956 8746 

22. 
22. 

29. 
4. 

4*. 

6 
6 

6 
7 

7 

.1956 

.1956 

. 1956 

.1956 

. 1956 

6747 
6747 

6764 
6770 

6771 

» 

» 
Talimatname 

Kanun 

» 

» 
» 
» * 

» 

9. 

7. 
10. 

9. 

11. 

13. 
13. 
16. 

27. 

7 

7 
7 

7 

7 

7 
7 
7 

8 , 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

. 1956 

.1956 

. 1956 

6776 

6785 
-— 

6792 

6797 

6802 
6804 
6815 

6820 

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 Tıakkında Kanun 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi. 
Şeker Kanununun 9 ve 10 neu maddelerine göre 
alınan Şeker istihlâk Vergisi 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin B-ben
dine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar 
fiyat ierası ve bu vekâletçe kullanılan gayrime nkul-
lerden lüzumu kalmıyanlarm 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 
tç istikraz akdi hakkında 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış 
olan «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 



— 0/50 — 
Vergilerin, resmilerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 27. 8 . 1956 6822 

» 27. 8 . 1956 . 6827 

» 29. 8 . 1956 6829 

» 3 1 . 8 . 1956 6831 
» 1 . 9 . 1956 6838 

* 1 . 9 . 1956 6846 

» 1 . 9 . 1956 6849 

Ö Z E T i 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının 4 sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta
dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protoko
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan 
ticari numuneler ye 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 
Kanım 
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 İdaresi namına 
hareket eden «Export - împort Bank of Washing:-
ton» arasında imzalanan 20 milyon liralık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 



— a/51 — 
Vergilerin, resimlerin Te başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası O Z E T I 

Eski alacaklar 

A ) Tavizattan istirdat 

Tâvizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif 
senelerde Muvazene ve Takviyei Ziraat kanun
ları ve diğer-7 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 sairv mev
zuatın para cezası alınmasını tazammun eden 
hükümleri 

•JBJ Zam cezaları 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden 
mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alı
nacak tazminata dair hükümler 





Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Vatani hizmet aylıkları] 



9,*-

Aylak sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutan 
NNö. Tarihi kiraK. 

Usat tarafından şehidedÜen Ak-
âağmadeni Kaymakamı Tahir .-

Kerimesi Mihrünnisa 2 
» Nilüfer 2 
» Tahire Ercin 2 

Mahdumu Ertuğrul 2 

25 
481 

23/9/1336 
13/4/1340 

81,56 
81,66 
81,66 
81,56 

Dersaadet'te şaiben idam olunan 
Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusret : 

Zevcesi Hayriye 

Konya hâdisei isyaniyesinde va»-
zifesi uğrunda şehidedilen Boz
kır Kaymakamı. Demir Asaf'nı : 

Mahdumu Demir Güneri * 
Kızı Günseli 

Şehidi Milli Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice (•) 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Oğlu Adnan 

esbak 

12,50 

10 
10 

10 
5 
5 
5 

80 25/12/1336 112,16 
481 13/4/1340 

,•, „ . . . , 

s-. I» <r ı« •*: C/ V r. t . £ JO -q ^ 

107 

271 

19/3/1337 l 

14/10/1338 

81,56 

' 95,15 
81,66 
81,56 
81,56 

Gebze ve havalisi Kuvâyi Milli
ye Kumandam iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Kerimesi Fikriye 
» Muzaffer 

Bahriye Nâzın esbâkı 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 

General 

15 

l $ 81,56 
\ 275 19/10/1338 \ 81,56 

478 13/4/1340 128,1 

(*) SİS mmarak Kmunla evvelce muha$sas 5 Ura matyı 5 tim namla 10 Uraya çıkarıldı. 



Aylık sahiplerinin isimleri 

— 

Aylık 
miktarı 

9 / 8 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Sadn esbak merhum Talât 
Zevcesi Hayriye 25 478 13/4/1840 1*2,68 

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 480 18/4/1840 
J 

95,15 
81,56 
81,56 
81,56 

Mithat Paşa : 
Kerimesi Mesture 

Babıâli vakasında şehidedilen Har
biye Nazın esbakı General Na
zım : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Haremi Mazlume 
Kerimesi Fikret 

10 

20 
6 Teehhültine kada 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 10 

• 481 18/4/1840 -

88,34 

148,54 

95,15 

156,60 
8i;56 

156,60 

95,15 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç / 4 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Irak Şeyhülmeşayihi Acemi Paşa 50 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkıs 4 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya, : 
Zevcesi Ayşe 5 

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 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva ismet 2 ) 
Kerimesi iffet 2 ^ 

f 291,09 

81,56 

81,56 

81,56 
. 481 13/4/1340 . 

81,56 

95,15 

81,56 

} * C 81,56 
( 482 13/4/1340 / 81,56 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah : 
Haremi Hatice 

itonya hâdisei isyaniyesinde §e-
hidedilen Ali Kemal ; 

Kerimesi Nefise 

10 

Teehhülüne kadar 

• 515 24/4/1340 , 
95,15 

81,56 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 

Maraş Ulûmu Riyaziye Muallimi 
sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 

30 Teehhülüne kadar §18 11/11/1340 214,20 

481 13/4/1340 81,56 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / 5 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

24 ncü Fırka Kuımandam Kıy* 
makam Mahmut : 

Refikası Şaziye 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüzba
şı Yakup Sami : 

Zevcesi Şahendi 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Jandarma Mülâzimi «vveli 
Süreyya'nın : 

Validesi Hüsniye 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

istanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Sivas Valis i esbakı merhum 
Reşit : 

Zevcesi Melek 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
mütefevva Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

40 

ao 

ıo 

ıo 

10 

) Emekli ve eytam, eramil 
( aylığı varsa katoluha-

caktır 

649 
3291 

40 

I Eytam ve eramil aylığı 
l verilmemek şartiyle zev-
J cesine evleninceye kadar 

732 

! 
Eytam ve eramil aylığı ] 
verilmemek şartiyle kay- J- 753 

50 j di hayat suretiyle J 

30 
} 

Eytam ve eramil aylığı 
kat'olunmak üzere teeh-

j hülüne kadar 

20 

-v Eytam ve eramil aylığı 
verilmemek suretiyle te 
ehhül ettiği takdirde 
kat'edilmek üzere kaydı 
hayat ile 

] Eramil maaşı verilmemek ] 
i VÖ +Aah>ml pftirri tnkdirdp. L 

J 
j- ve teehhül ettiği takdirde j- 1103 

30 J katolunmak üzere • 

22/4/1341 
24/12/1937 

265,65 

156,60 

95,15 

95,15 

95,15 

81,56 

f 
8/2/1926 «j 193,20 

l 
24/2/1926 191,09 

• 1098 19/6/1927 214,20 

1102 19/6/1927 156,60 

19/6/1927 214,20 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ö / Ö -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Sabık İstanbul -Mebusu Ahmet 
Salâ'battin : 

Refikası Seza 40 

. Eytam ve eramil aylığı 
verilmemek şartiyle refi-

l kasına teehhül ettiği tak-
j dirde kat'edilmek 
J kaydı hayat ile 

üzere 
\ 1104 19/6/1927 265,65 

Rize Mebusu merhum Rauf : 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

] Eytam ve eramil aylıkla- " 
j rı verilmemek şartiyle 
j zevcesinle teehhül ettiği 

30 ^ takdirde kesilmek üzere '• 
10 I kaydı hayat ile, kerime-

I sine teehhül edinceye ka-
j dar 

1171 

] Eramil aylığı verilmemek"] 
}> üzere teehhül ettiği tak- [-1174 

30 J dirde kat 'olunmak şartiylej 

C 214,20 
25/6/1927 ) 95,15 

26/ 6 /1927 214,20 

15 Kaydı hayat şartiyle 2038 20/ 6 /1932 123,96 

Menemen hâdisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmedoğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 15 

[ Evlendiği zaman kesil- jf 
f mek üzere maktuan $ 

J 
17/ 5 /19S4 96,15 

General Kâzım Karabekir 
Kızı Emel 

» Timsal 
300 
300 

Dul ve yetim ve başkaca 
vatani hizmet aylıkları 
bağlanmamak ve muhte
lif kanunlarla emekli, dul 
ve yetim aylıklariyle va-

. tani hizmet aylıklarnıa 
yapılan zamlar eklenme
mek şartiyle eşine hayat
ta bulunduğu müddetçe, 
kızlarına evlenmelerine 
kadar ödenmek kaydiyle 

\ 
5192 20/2/1948 $ 345,00 

} 345,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç / 7 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lh-aK. 

Sivas Kongresinde seçilen Heyeti 
Temailiye faal âzası ve Gazian-
teb Milletvekili Ali Şefik özde-
miri 

Oğlu Belligün 175 

Mareşal Fevzi Çakmak: 
Kız kardeşi Nebahat 300 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti 
Üyesi Arif: 

Kızı Nebile 68,33 

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 360 

T. B. M. M. Birinci Doriem Ga-
zianteb Milletvelcili Mehmet Şa
hin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
özdamar 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba
tımı Milletvekili Ali Rıza Acara 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars 
Milletvekili Fahrettin Erdoğan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Asım Va&fî Mü-
hürdaroğlu 350 

5269 15/12/1348 810 

5981 20/6/1952 3*6 

3269 15/12/1948 72£1 

5829 8/8/1951 126 

5814 18/7/1951 885 

» » 885 

» » 385 

5289 16/12/1948 885 

385 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yun 
Milletvekili Hakkı Ungan: 

Eşi Nuriye 
Kın Ayten 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yos-
gad Milletvekili Ahmet: 

Oğlu Erdoğan 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Ali Rıza Bebe: 

Eşi Mediha 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şive-
rek Milletvekili Mehmet Sim 
Tayanç : 

Kızı Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şar
ki Karahisar Milletvekili Mesnt 
Benli: 

Eşi Meziyet 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eski-
şehir Milletvekili Emin Sazak 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Mehmet Rıza 
Silsüpür : 

Eşi Şemsi 

T. B. M. M. Birinci Dönem Koca
eli Milletvekili Hamdi Namık Gör 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Ahmet Hilmi 
Kalaç 

«MI Ç y O *•*•** 

Aylık 
mikttrı Tahsis şartları 

87,50 
87,50 

58,33 

175 

58,33 

87,50 

350 

175 

350 

350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
NoV Tarihi LiraK. 

18X4 18/7/1951 109,37 

9 » 109,37 

» » 72,91 

» » 210 

8299 15/12/1948 72,91 

9814 18/7/1951 109,37 

1259 15/12/1948 885 

» » 210 

5814 18/7/1951 385 

» » 385 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis tartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem An* 
kara Milletvekili Şakir Eınaci: 

Eşi Fatma 
Kızı Nebahat 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâ
zığ Milletvekili Naci Karalı: 

Kızı Enise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili Cevat Abbas Gûrer *. 

Kızı Hatice Necla 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Ziyaettin Basara : *. 

Eşi Sıdıka 
Kızı Emine 

87,50 
87,50 

T. B. M. M; Birinci Sonem Kü
tahya Milletvekili Bagıp Soysal : 

Eşi Safiye 175 

87,50 

87,50 

87,50 
87,50 

T. B M. M. Birinci Dönem Edir
ne Milletvekili Faik Kaltakkı-
ran : 

Eşi Neyyire 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er
zincan Milletvekili M. Emin Lekili : 

Eşi Firdevs 58,33 
Kızı C, Mediha 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 Bagıp To
pal* : İSO 

1269 15/12/194$ • 109*37 
» » 109,37 

210 

109,37 

109,37 

5814 18/7/1951 109,37 
» » 109,37 

210 

5269 15/12/1948 72,91 
» » 72,91 

210 

5814 18/7/1951 210 

m 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunim Tatarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinei Dönem Amas
ya Milletvekili Hamdi : 

• Eşi Huriye 1T5 

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 : 

E§i Ümmügülsûm 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Mustafa İbrişim : 

Eşi Fatma ' 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Mehmet 
Şükrü Koç, : 

Eşi Servet 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Nebil 
Yurteri : 

Eşi Muzaffer 
Oğlu M. Ceylân 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon 
Milletvekili ismail Şükrü Çelik-
alp : 

Eşi Emine : 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Vehbi özteMn 

43,75 
43,75 

52,56 

T. B. M. M. Birinci Dönem Balık
esir Milletvekili Vehbi Bolak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ka
resi Milletvekili İbrahim Yörük 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Mületvekil Basri Çantay 350 

5814 18/7/1951 210 

385 

109,37 

210 

5269 15/12/1948 210 

» » 54,69 
» » 54,69 

5814 18/7/1951 66,70 

» » 385 

5269 15/12/1948 385 

5814 18/7/1951 335 

350 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / u -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunim 
No. Tarihi 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Sadıülah : 

Kızı Münevver 
» Nene 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Mustafa Taki : 

Kızı Edibe Sarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
sa Milletvekili Osman Nuri özpay 

Eşi Hatice 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Behçet Kutlu : 

Kızı Ayşe Tayyibe 

T. B. M. M. Birinci Dönem Can
lan Milletvekili Yusuf Ziya : 

Kızı Munise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba
tlım Milletvekili Ahmet Fevzi Er
dem 

58,33 
58,33 

43,75 

58,33 

175 

175 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba
tlım Milletvekili Edip Dinç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Mustafa Sabri Baysan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Salih Atalay 350 

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. Birinoi Dönem Siird 
Milletvekili Kadri Oktay : 

Egi Fahriye 87,50 £ 
Oğlu Rıfat 87,50^ 

5814 18/ 7/1951 

5269 15/12/1948 

5814 18/7/1951 

5269 16/12/1948 

5814 18/7/1951 

5269 15/12/1948 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktan 

- Ç / U -

Tahsis gartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

.T. B. M. M. Birinci Dönem L&rfs-
tan Milletvekili Necati Memiş-
oğlu : 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim 
Milletvekili Abdülbaki Tevfik 
Gençtürk 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad 
Milletvekili Mustafa Vasfi Süray : 

Eşi Alemşah 175 

5814 18/7/1951 385 

S10 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Abdülgani Ertan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin 
Milletvekili Mithat : 

Eşi Mediha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Ahmet : 

Kızı Fethiye 58,83 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Bahri Tatlıoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili Halil Ermiş : 

Eşi Adviye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Necmettin : 

Eşi Feride Bilgin 
Kızı Sabriye Şendur 

» Suphiye özcan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hak
kâri Milletvekili Tufan :" 

Eşi Nazire 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Hacı Fevzi : 

Kızı Rabia 

175 

58,34 
58,33. 
58,33 

175 

87,50 

385 

385 

210 

5269 15/12/1948 72,91 

385 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 72,92 
» » 72,91 
» ı» 72,91 

210 

109,37 



Aylık sahiplerinin isimleri 

«•mı \ 

Aylık. 
miktarı Tahsis gartları 

Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili Halil İbrahim : 

Eşi Sabriye Gürsoy 87,50 
» Zehra Üter 87,50 

5269 15/12/1948 
> » 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır-
şehir Milletvekili Cevdet : 

Egi Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili Ruşen Aktar : 

Kızı Şehüre Türkân 175 

T.*B. M. M. Birinci Dönem îçel 
Milletvekili Şevki Göklevent 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem îçel 
Milletvekili Sami Arkan 350 

5814 18/7/1951 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel 
Milletvekili Haydar Arsîan 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 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili İbrahim Domalay : 

Eşi Memduha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki 
Karahisar Milletvekili Mahmut 
Necdet Erbek 

5269 15/12/1948 

5814 18/7/1951 

850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Ali Kılıç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malat
ya Milletvekili Sıtkı Gür : 

Eşi Jtanziy» 175 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- g / 1 4 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmit 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisan Sahip Milletvekili Ömer 
Lûtfi Argegu : 

Esi F. Saide 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Ali Cenani : 

Kızı Sabiha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili Emin Geveci : 

Kızı Madelet 

T. B. M. M. Birinci Dönem To-
kad Milletvekili Mehmet Bif at Ar-
kun : 

Kızı Nurinnisa 
» Bef ika Güney 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Sadık Barış : 

Kızı Bedriye 

175 

87,50 
87,50 

43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars 
Milletvekili General M. Oavit : 

Eşi Nigâr Erdil 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana 
Milletvekili Damar Arifoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili Necip Güven 350 

T. B. M. M,( Birinci Dönem Deniz
li Milletvekili Yusuf Başkaya : 

EşiNesime 43,75 
» Zehra 43,75 

Kızı Müzeyyen Başkaya 43,75 

5814 18/ 7/1951 385 

5260 15/12/1948 210 

210 

210 

109,37 
109,37 

54,69 

5814 18/7/1951 210 

385 

385 

54,69 
54,69 
54,69 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel 
Milletvekili Hacı Ali Sabri Oüney: 
Kızı Atiye Tolunay 
T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Osman Nuri özpay : 

Eşi Nahide 

Ayhk 
miktarı 

58,33 

58,33 

9 / 1 5 -

Tahsis şarttan 

, , -

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 tnci 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Süleyman Neca
ti Güneri : 

Eşi Naciye 
Kızı Tomris 

87£Ü 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem istan
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 îlyas Sami Muş : 

Eşi Melâhat 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob 
Milletvekili Şevket Peker : 

Eşi Emine 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Servet Akdağ , 350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 72,91 

» » 72,91 

109,37 

5814 18/7/1981 109,37 
» » 109,87 

» » 109,87 
» » 109,87 

5209 15/12/1948 210 

5814 18/7/1951 72,91 

210 

5289 15/12/1948 210 

386 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahlil tartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Emirpaşa : 

Eşi Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili Hasan Sıddık Hay-
dari 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob 
Milletvekili Abdullah Karabina : 

Eşi Zekiye 58,34 
Kızı Ziynet ^ 58,33 

T. B. M. M. Birinci Difaıem Sey
han Milletvekili Zekâi : 

Kızı Türkân Aydın 43,75-

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Ahmet Mazhar 
Akifoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Kasım Dede 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hak
kâri Milletvekili Mazhar Müfit 
Kansu : 

Eşi Atiye îhsan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Sadık ünver : 

Eşi Sıdıka 43,75 
Kızı Saadet 43,75 

» Nazire 43,75 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 
» » 

72,92 
72,91 

54,69 

385 

385 

210 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

54,69 
54,69 
54,69 

350 385 

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 58,34 
Kızı Vehibe 58,33 

5814 18/7/1991 386 

72,92 
72,91 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
mUttajı 

Ç A T -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Klâ-
zığ Milletvekili Hacı Fevzi Ce-
lâyir : 

Kızı Naüa 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si-
nob Milletvekili Hakkı Hânü 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 87,50 
Kızı Fatma 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Hafız Mehmet 
Ergin : 

Kızı MeHha 175 

T. B. M. M. Birinci Donem Trab
zon Milletvekili Ali Şükrü; 

Eşi Emine Kamer 1T5 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Hamdi Ülkü-
men 850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Celâlettin Ay-
gan : 

Eşi Binnaz 1T5 

T. B. M. M. Birinci Dönem SivûvS 
Milletvekili Mehmet Yasef : 

«Kızı Aygül 35 
» Aytekin 35 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili Fikri Faik Güngö
ren 350 

T. B. M. M. Birinci Döneni Men
teşe Milletvekili Etem Fehmi 
Arslanh : . ' 

Kızı Hayriye Noyangil 175 

5814 18/ 7 /1951 109,37 

5269 15/12/1948 109,37 
» » 109,37 

210 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 385 

43,75 
43,75 

5814 38/7/1951 385 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Di
yarbakır Milletvekili Fevzi Pi-
rinççioğlu : 

Eşi Nebiye 

Aylık 
miktarı . 

43,75 

5 / 1 8 -

Tahsis şartlan 

w ' 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

5814 18/7/1951 54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Abdurrahmaıı 
Lemi : 

Eşi Makbule 175 
*?» 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Reeai 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 

210 

210 

210 

» » 83,11 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bit
lis Milletvekili Derviş Sevunç : 

Eşi Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili İsmail 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 Kay
seri Milletvekili Sabit : 

Eşi Semiha 87,50 
Kızı Kumru 87,50 

5269 15/12/1948 210 

385 

5814 18/7/1951 385, 

5269 15/12/1948 109,37 

385 

» » 
109,37 
109,37 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç/19 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi • Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ay
dın Milletvekili Esat İleri „ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars 
Milletvekili Ali Rıza Ataman: 

Eşi Pakize 175 
T. B. M. M. Birinci Donem Kasta
monu Milletvekili Hüseyin Sabri 
Dura : 

Eşi Gülsüm 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum 
Milletvekili Mehmet Akif : 

Eşi Meryem 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Ahmet Çınar : 

Eşi Hatice ' 58,34 
Kızı Zübeyde 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Müfit Kurutlu-
oğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Hacı Garipoğlu : 

Kızı Besime Taner 87,50 
» Hatice 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Arslan Toguz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Tahsin Hüdayioğlu : 

Eşi Melek 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Mehmet Rüştü Boz-
kurt : 

Eşi Sariye 175 

5814 18/7/1951 385 

5269 15/12/1948 210 

210 

210 

72,92 
72,91 

385 

109,37 
109,37 

385 

210 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan 
Üayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sîr«* 
verek Milletvekili Abdülganl En-
sari Yardımcı 850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili Esat önen : 

Eşi Hayriye 175 

T. B. M. M. Birinci Donem Diyar-
Bakır Milletvekili Abdülhamit 
Hamdi : 

Kızı Hayriye* 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Mustafa 
Hulusi : 

Eşi Hindiye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili Bekir Sıtkı : 

Eşi Zekiye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar
bakır Milletvekili Fevzi * Pirinç-
çioğlu : 

Kızı Nezihe 

58M 18/7/1951 385 

210 

5260 15/12/1048 109,37 

175 

109,37 

210 

43,75 54,69 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Muhittin Çötek : 

Kızı Faika 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Hüseyin Hüsnü Orak-
çıoğlu : 

Kızı Ulviye 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Rasim Tekin : 

Eşi Fatma Nehiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Hüseyin Gökçelik : 

Eşi Fatma 87,50 
Kızı Fatma 87,50 

72,91 

5814 18/7/1951 210 

109,37 
109,37 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani 
Milletvekili Mahmut Sığnak : 

Eşi Şerife 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani 
Milletyekili Mehmet Emin özser-
dar : 

Kızı Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzin
can Milletvekili Hüseyin Aksu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu 
Milletvekili Yasin Akdağ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gasd-
anteb Milletvekili Yasin Kutlu 350 

5269 15/12/1948 210 

210 

385 

385 

385 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Hacı Bedir : 

Eşi Zeynep Fırat 43,75 
Kızı Leylâ Erdem - 43,75 

» Ümmühan ötbay 43,75 
* » Bedriye Turanlı 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob 
Milletvekili Abdullah : . 

Kızı Ayşe Şimşek 68,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mente
şe Milletvekili Sadettin : 

Eşi Meliha 87,50 
•* » Makbule 87,50 

T* B. M. M. Birinci-Dönem Gûmû-
gane Milletvekili JVfustaf a Darman: 

Kızı Fatma Nigâr 58,33 
» Fatma Nedime 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mente
şe Milletvekili Hamza Hayati : 

Eşi, Feristah Öztürk 175 

» V * 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

54,69 
54,69 
54,69 
54,69 

72,91 

109,37 
109,37 

72,91 
72,91 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- 0/22 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

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 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Hilmi Soydan 350 

T. B. M. .M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Vehbi Ço-
•rakçı : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Hakkı Sütek : 

Kızı Sadiye Yazgan 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili Süleyman Boşnak : 

Eşi Yegâne 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana 
Milletvekili Eşref Akman : 

Eşi Nefise 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili Avni Paşa : 

Eşi Lûtfiye Zaimler 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili ismail Şaşa : 

Eşi ^Kâzime 87,50 

T. B. M. M. Birinci Donem Aydın 
Milletvekili Mazhar Germen * 350 

5814 18/7/1951 109,37 

210 

109,37 

385 

5269 15/12/1948 210 

72,91 

210 

5814 18/7/1951 210 

210 

109,37 

385 



- Ç / 2 3 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Abdüllaıdir 
Kemali : 

Eşi Azime 58,33 
Annesi Emine 58,34 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Abdullah Faik Ça-
yıroğlu : 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 
Kızı Raziye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Mehmet Hamdi îzgi 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 Baysal : 

Kızı Şerife 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma^ 
latya Milletvekili Lûtfullah : 

Kızı Makbule Yetkin 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Halil HuM : » 

Kızı Melike Bayhan 175 

T, B. M. M. Birinci Dönem İspar
t a 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 

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 72,91 
» » 72,92 

109,37 
109,37 

385 

210 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/19*8 210 

» » 210 

5814 18/7/1951 210 

5269 15/12/1948 385 

» » 385 

» •* • 3 8 5 

» » 385 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz* 
gad Milletvekili Süleyman Sim 
îçöz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Hüseyin Rauf Orbay 350 

T. B. M. M. Biı-inci Dönem Mu§ 
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 

T. B. M. M. Birinci Pönem Yoz-
gad Milletvekili M. Feyyaz : 

Eşi Sabiha Üst 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga 
Milletvekili Mehmet f 

E§i Hatice Dinç 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili Abdülgafur : 

Eşi Naide 87,50 
Kızı H. Lâmia 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa * 
Milletvekili" M. Baha Pars : 

Eşi Vedia Pars 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili A. Dursun : 
* Eşi P. Zehra Yalvaç 87,50, 

5814 18/7/1951 886 

8269 15/12/im 109,87 

5814 İS/7/1951 38$ 

m» 10/12/1948 H & 

9814 "18/ 7/1961 210 

» » 109,37 

» » 910 

» » 109,87 
> * 109,37 

aıo 

» \ 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani 
Milletvekili î. Hakkı Akgün m 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tabak şartlan 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No.- Tarihi LiraK, 

T. B. M. M. Birinci Dön«m Bitli* 
Milletvekili H. Hüsnü Orakçıoğ-
lu ; 

Eşi Saadet 58,33 
Kıa Sevim 58,83 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili ibrahim Sürey
ya Yiğit : 

Eşi Meliha Yiğit 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır-
„gehir Milletvekili Sadık : 

Eşi Fatma Nigâr 87,50 
Kızı Semiha Leman .87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Zeki : 

Eşi Vasfiye Apaydın * 
Kızı Leyla 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmiv 
Milletvekili Ferit Bele 

T. B. M. M. Birinci Dönem Be
yazıt Milletvekili Şevket : 

Eşi Saadet Bayazıt 

T. B. M. M. 
tahya Milletve 

»814 lâ/7/1911 72,91 
» » 73,91 

43,75 
43,75 

350 

87,50 

rinci Dönem Kü-
li Cevdet îzrap, 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzte-
tanHilletyekili Zeynelabidin Atak: 

Eşi Nimet 58,84 
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 
Milletvekiü Fevzi Çakmak : 

Eşi Fitnat 175 

109,37 

109,37 
109,37 

14,(59 
64,59 

ti* 

109,07 

885 

72,9% 
72,91 
72,91 

386 

210 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönein Kas
tamonu Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk 350 

- g/26 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edir
ne Milletvekili Cafer Tayyar Eğil
mez 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ka-
rasi Milletvekili Hacim Muhittin 
Çarıklı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Doktor Suat : 

Eşi N. Mefharet Soyer 
Kızı A. Türkân Soyer 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili Ömer Lûtfi Ünlü : 

Eşi Hayriye 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Baya-
zıt Milletvekili Atıf Bayazıt 350 

350 

87,50 
87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili" ismet Eker 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili Hacı Süleyman : 

Eşi Ayşe Akgün 58,34 
Kızı Emine Bükey 58,33 

» Fatma Bilgen 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Hulusi özde-
rnir 350 

5814 18/7/1951 385 

385 

385 

385 

» » 109,37 
5269 15/12/1948 109,37 

5814 18/7/1951 210 

385 

72,92 
72,91 
72,91 

385 
T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Neşet Akkor 350 

T. ft M. M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili Hafız Abdullah : 

Eşi Makbule Tezemir 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Cemal : 

Eşi Bedriye . 175 

385 

210 

210 



Aylık sahiplerinin isimleri 

- Ç / 2 7 — 
Aylık 
miktarı Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzin
can Milletvekili Şeh Mehmet Fev
zi Fırat : 

Kızı Fehime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ama% 
ya Milletvekili Ali Rıza özdaren-
de : 

Eşi F. Duhtar 87,50 
Kızı A. Sıdıka 87,50 

5814 18/7/1951 210 

» » 109,37 
» > 109,37 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili Hamdi : 

Eşi Lâtife 
» Lûtfiye 

, Kızı Müzeyyen 
Oğlu Şahin 

29,16 
29,16 
29,16 
29,16 

T. B. M. M. Birinci Donem Bursa 
Milletvekili Emin Erkul Seyitoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon. Milletvekili Rıdvan Hüsrev 
Gerede 

» » 36,44 
» » 36,44 
» » 36,44 
» » 36,44 

385 

350 385 

\ 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili Yunus Nadi : 

Eşi Nazime Abalıoğlu 
T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili M. Ali : 

Kızı Fatma Bilgin . 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili M. Emin : 

Eşi Leylâ Erkut 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Bekir Sami : 

Kızı lîf et Kundul 

175 

T. B.'M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Rasih Kaplan : 

Kızı Fatma Kaplan 175 

175 

210 

210 

210 

'210 

210 >fe 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem tçd 
Milletvekili Yusuf Ziya r 

Eşi Meliha Eraydın 
Kın Saffet Braydın 

Ayhk 
miktarı 

87,50 
87,50 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

5814 18/7/1951 

Tutarı 
LiraK. 

109#7 
109,37 

T. B. M. M. Birinci Donem Mer
sin Milletvekili Salâhattin Koseoğlu : 

Eşi Nebile 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mer-
sin Milletvekili Fahrettin Altay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi 
Milletvekili Kâzım Özalp 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem An
talya Milletvekili Ali Vefa : 

E|i E. Firdevs Seyhanlı 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili H. Hasan Saka 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Milletvekili Esat : 

Eşi Şahende özoğuz 175 

Trabzon'un Çaykara İlçesinin Pa-
^ çan Köyünden Kaltabanoğlu Ah

met Yılmaz 100 

Arif Necip Kaskatı : 
Eşi Mezkûra Kaskatı 130 } 
Kızı Leman Kaskatı ' 70 J 

Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek 120 
Kars'lı Hasan Aydın 170 

109,37 

5269 15/12/1348 

5814 18/7/1951 

885 

220 

385 

6269 15/12/1948 210, 

6228 20/1/1954 125 

Evlenmelerine kadar \ 6229 15/2/1954 156 
ödenmek üzsre \ », » 87,50 

Kaydı hayat şartiyle 6390 11/3/1954 144 
Kaydı hajyat şartiyle 6386 11/3/1954 204 

Nizip 1i Hacı Kasımoğlu Habeş 
Böler 170 Elaydı hayat şartiyle 6257 15/2/1954. 204 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Topçuzade Ali Bıza: 

Kızı Mahmure Akyol . 175 5814 18/7/1951 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Donem Af
yon Milletvekili Hulusi : 

Eşi A. Nüshet Kutluoğlu 

Bulgaristan muhacirlerinden Zeh
ra Işık 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Rifat Çahka 

Balkan Harbinde, Birinci Cihan 
Savaşında ve istiklâl Savaşında 
fevkalâde hizmetleri sebk eden 
Mehmet Salih Çavuş 

Kore Türk Silâhlı Birliği aşçısı 
Mehmet Akman : • 

Eşi Satı Akman 
Annesi Döndü Yıldız 

İstiklâl Harbinde Mehmet Fuat 
Tannsever 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç 
Milletvekili Ali Vasıf Telli : 

Eşi Nedime 

Kırşehir Mebusu Ali Bıza : 

Kansî Necmiye 

T. B. M. M. Yozgad Mebusu M. 
Feyyaz : 

Kızı N. Muallâ Üst 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili Refik Şevket İnce; 

Eşi Fatma Mihriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er-
tuğrul Milletvekili Mustafa Kemal: 

Eşi Ayşe Nuriye 

Edirne "müdafii merhum Şükrü 
Paşa : 

Eşi Zafer Edirne 

-çm-
Aylık 
miktarı Tahsis şaftları 

176 

175 Kaydı hayat şartiyle 

350 

Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

5&4 18/7/1951 

0227 20/1/1954 

5814 18/7/1951 

Tutarı 
Lira EL 

ait) 

210 

m 

175 Kaydı hayat şartiyle «598 20/ 5/1955 210 

1Ö0 
100 

87,50 

176 

175 

200 

} 6576 
Kaydı hayat şartiyle ' s 

175 Kaydı hayat şartiyle 

5%34 5814 

Eramfl aylığı verilmemek 1 
şartiyle teehhül ettiği tak- [ 11Qg 
dirde kesilmek üzerfe kay- f 
âı hayat ile j 

20/5/1955 125 
» 125 

» 210 

18/7/1951 T2,92 

19/6/1927 156,60 

5269 15/12/1948 109,37 

210 

5814 18/7/1951 210 

6597 20/5/1955 240 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

— Ç/80 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T B. M. M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili Mustafa Lûtfi Azer : 

Eşi Naime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili Fuat Omay .. 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Mebusu Hasan Tahsin : 

Kızı Bukiye Sürenkök 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar
bakır Milletvekili Abdülhamit 
Hamdi Bilecen «. 

Karısı Nahide 

T. M. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili M. Salih :. 

Eşi Fethiye Yeşiloğlu 
» Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmir 
Milletvekili M. Esat : 

Eşi A. Fekade Bozkurt 

87,50 

87,50 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Di
yarbakır Milletvekili Abdülkadir 
Kürkçü : ~ . 

Eşi Esma Kürkçü 43,75 
Kızı Sevim . 43,75 

175 

T B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili H. Hilmi : 

Kızı NuriyrVaner 87,50 
» Muazzez Erman 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili İsmail Eemzi : 

Eşi Sıdıka Berk 175 

Eamazanoğlu Abdülkerim Zırhlı 150 

T. B. M. M. Birinci Donem Kozan 
Milletvekili Mustafa Elva Cante-
kin : 

Eşi Ayşe Lûtfiye 175 

%» 

5814 18/7/1951 210 

385 

109,37 

109,37 

5269 15/12/1948 109,37 
» » 109,37 

54,69 
54,69 

210 

109,37 
109,37 

» . ' .» 210 

6657 6/2/1956 180 

5269 15/12/1948 210 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar-
bakır Milletvekili Zülfü : 

Eşi Fatma Tığrel 

Aylık 
miktarı 

175 

Ç / 3 1 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun 
No. Tarihi 

5814 18/7/1951 

Tutarı 
Lira K. 

210 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili Enver Tekant 350 
T. B. M. M. Birinci Dönem Istan— 
bul Milletvekili Dr. Adnan Adı-
var : 

Eşi Halide Edip Aclıvar 175 

385 

5269 15/12/1948 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Ragıp : 

Eşi Cevahir Yoğun 175 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem istan
bul Milletvekili Neşet özercan: 

Eşi Fatma Unsal 175 5814 18/7/1951 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ca-
nik Milletvekili Ahmet Nafiz 
Özalp : 

Eşi Kadriye Özalp 175 5269% 15/12/1948^ 210 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si
verek Milletvekili M. Sırrı : 

Eşi Rağide Yücel M 58,34 5814 18/7/1951 72,92 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili M. Şükrü :-

Eşi Arife Üçüncü 175 5269 15/12/1948 210 





G -

• 

, Bütçe Kanunu : Madde *— 6 

[(Jelecek yıllara geçici yüklenmeler© girişmeye isin rerilea hizmetler] 

Kanma 
No. 

1050 £ Muhasebei Umumiye Kanununun 50 >e 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209 ] hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun , 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana d enüry olları ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürihde Şark Demiryolları Bankası, arasında münakid 4 lata itilâfaa-
me ve merbutatuıın tasdiklerine ait Karnın 

1391 Türkiye Cumhur^eti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksporto En-
korporeytet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikma dair 
Kanun 

2173 Harb gemilerinin tamiri için Gölcük'de tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun 

2182 £ Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876 [ na eklenen kanun ve eki Kanun % 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara 

ait Kanun 
2832 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ustalarla yapılacak mukaveleler 
hstkkrnda Kanun ' * 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarmın tesellüm ve, tasfiyesine ve işletme muame
lâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun . 

3132" 
4100 
4649 
5259 [ Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüdat icrası-
6089 f na mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
6200 
6425 
6656 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman şirketleri ile 10 . X I I , IffiŞŞ 

tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta raüki-
velenamenm tasdiM hakkında Kanun 



e/2 
Kanun 
No. 
32621 
38131 
4643 \ 
50751 
6845J 
3395? 
3587J 
3892 
4635 

46431 
5413 [ 
6210 f 
6602J 
4879 
4940 

5011? 
5855$ 
5032? 
6148J 
5076' 
5367 
5843 
6213 
5368 
5392 
5414 
5415? 
6601$ 
5511? 
5948$ 
4677? 
5581$ 
5602 
5642 
57751 
6192 
6237 
6596 
5970 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak de
miryolları hakkmdakı Kanun ve buna ek kanunlar 

MilH Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil
mesi hakkındaki Kanun ve eki 
Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
Kanun 

Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki Kanuj*"ve eki kanunlar 

Ankara Tip ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında Kanun 
Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirtmesine dair Kanun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya
pım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun ve el^ 
Kanun 
istanbul Adalet Binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkında Kanun 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 

' yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri 
hakkında Kanun 

Verem Savaşı hakkında Kanun 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
iskele ve uf ak barınaklar yapımı hakkındaKanun 
Kozlu - Ereğli hattı ile 'Aramtçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes. 
kenler hakkında Kanun* ve ek Kanun v 

Atatürk - Anıt Kabri inşaatına dair Kanun ve ek Kanun 

Tapulama Kanunu 
Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 

Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalınması hakkında Kanun 



— \*/ö — . • -

Kanun 
No. 

6128") Yeni Radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
6588}- tevsi ve takviyesi için gelecek yulara geçici taahhütlere girişilmesi hak

kında Kanun 
6147 İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yaptırılması için gelecek yıllara geçi

ci taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6165 İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak

kında Kanun 
6181 İltisak ve kavuşak hatları inşaatına dair Kanun 
6059 £ Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk üniversitesi) inşaatı için gele-
6373$ cek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin değiştirilmesi 

hakkmda Kanun 
6538 İstanbul Kapalıçarşısının tamir ve ihyası hakkıma Kanun 
6589 Türkiye Büyük Millet Meclisi binasiyle müştemilâtının tefriş ve tezyin 

işleri için senelere sâri taahhüde girişilmesi hakkmda Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurul

ması hakkmda Kanun 
6595 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hattında 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 hakkmda Kanun 
6602 Demiryolları ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 

girişilmesi hakkındaki Kanun ve Eki Kanunlar 
6683 Gerze yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de su baskınından zarar gö-

^ renlere yapılacak yardım hakkında Kanun 
6805' Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gelöcek 

tıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun -
6746 Aydın, Balıkesir,- Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve De

nizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden za r̂ar görenlere 
yapılacak yardım hakkaıda Kanun 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Mattdr— 6 

[Maliye Vekaleti Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat tahsisatının aktarılabile
ceği tertipler] 

1. — Mahkeme hârçlâri 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsîsâtİari kâlmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçları tertipleri s 
4. — Eski yıllar borçları tertipleri 



M 
Bütçe &*nunu : Maddd — S 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

* Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

Afyon '-
Antalya 
Aydın 
BûİLkesir 
Bursa Erkek 
Bursa Kız 
Çanakkale 
Benizli 
Diyarbakır Ziya Gökalp 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
İstanbul "Erkek 

» Çamlıca Kız 
» Erenköy Kız 
» Galatasaray 
» Haydarpaşa 
» Kabataş 
» Kandilli Kır 
» Vefa 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Maarif Vekâleti 

Lira 

900 
900 
750 
750 
750 
900 
900 
900 
750 
750 
750 

- 750 
750 
750 

1 000 
1 000 
1 000 
1 200 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Okulun adı 

îzmir Atatürk 
".» K ı z 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Bilecik 
Bolu 
îzmir - Buca Ortaokulu 
Yalvaç Ortaokulu 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara îsmetpaşa Kız Enstitüsü 
İstanbul Kadıköy Kız Enstitüsü 
Erkek sanat enstitüleri ve 
nat okulları 

erkek orta 

Ecnebi dil ile tedrisat yapan liseltr 

Lira 

?Q0 
900 
W 
"750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
900 
750 
750 
750 

sa-
750 

1 200 



N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde -— 9 

[2005 sayılı Kanunun 8 ncu maddesine göre okul pansiyonlannda 1957 yılı içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Memuriyetin nev'i 

Müzakereci 
» 

Yönetim memuru 
» 
» 
» 
m 
t 
m 

Doktor 
» 
» 
* 
i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

. • • * » 

.-
'; 

Maarif Vekâleti 

Aded t 

48 
180 

2 
10 
17 
30 
20 
24 
50 

5 
10 
7 

10 
* 16 

Jfcret 

150 
100 
225 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
175 
150 
130 
115 
100 

Memuriyetin 

Hastabakıcı 
» 
» 
» 

Aşçı (Yamağiyle 
» » 
» » 
» » 

Hizmetliler 
» 
» 
» 
» 

Hademe 

nev'i 

beraber) 
» 
» 
» 

i 
:. Aded ı 

6 
f> 
10 
20 
10 
7 

21 
40 
2 

16 
10 
5 

69 
550 

tîcret 

150 
130 
120 
100 
225 
200 
175 
150 
225 

• 150 
130 
1.15 
100 
100 



ti - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 10 

I. Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde 33) 

A) 
Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başvekil 
Vekiller 
Mebuslar + 
Erkânı Harbiyei Umumiye »eki 

B) Memur ve hizmetliler 
Aylık ve ücret tutarları 1 000 lira olanlar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
n> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

875 
750 
625 
S50 
475 
400 
350 
300 
250 
225 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yevmiye 
miktarı 
Lira 

75 
75 
50 
40 
50 

30 
26 
22 
19 
16 
14 
12 
.10 
~ 9* 
7 

K. 

50 
50 

50 
50 

50 

50 

» » » 200 »ve daha a« olanlar 6 

O) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gaibi 
hesaplananlar (Madde 33 fıkra «b») ,, 
Aylık ve ücret tutarları 750 lira olanlar 26 50 

» » » 625 » » 32 
» » » 550 » » 19 50 
» » » 4T5 » » 17 
» » » 400 » v# dah* «a «ıtati*? H» 
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II - Yurt âaşında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde 34) 

Yabancı memleketlerde' yapılacak daimî v&zile seyahatleriyle 
muvakkat vazife seyahat ve ÜE^nsekterinde memur veya hizmetliye 
ödenecek yevmiyeler için icra Vekilleri Heyetince teabit olunacak 
miktarlar: 

Yukardaki I numaralı-ıfcîsmın 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 Z50 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 âçdn yurt içi yevmiye
lerinin en çok 6,5 misli 

Aylık ve ücret tutarları 350 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 7 misli 

Aylık ve ücret tutarları 300 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 7,5 misli % 

Aylık ve ücret tutarları 250 ve 225 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 9 misli 

Aylık ve ücret tutarları 200 lira ve daha az olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 10 misli olabilir. 

III . Yurt içinde yer değiştirme masrafı (Madde 45) 

Kilometre veya deniz 
mili başına verilecek 

miktar 
A 

Aile efra-
Şahısları dından her 

içdn biri d§in 

1. Aylık veya üeret tutarları -41$ 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 • Fülen arası üzerinde çalışanlara verüeeek taıminat 

(Madde 50) 

[1] SAYILI CETVEL 

Orman Umum Müdürlüğünün 50 nci maddesinin İ v e 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizmetliler 

Alacağı gündelik 
tazminat miktarı 

ışı 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 

Haıita Umum Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, 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 K. 

5 50 
5 50 
6 50 
7 50 
8 00 
10 00 
11 00 
12 50 
14 50 
15 00 
15 00 
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[3] SAYILI OliTVEL 

* Tominat 
yevmiyesi 
Lira E. 

1 — 50 nei maddenin 3.numaralı bendinde gösterilen 
tapu ve kadastro memur ve hizmetlileri 
a) Gezici kadastro hâkimleri 11 00 
b) Müdürler, teknisiy enler, kontrol memurları, 

fen âmir ve memurları, tasarruf azalan ve 
posta tapu memurları 7 00 

e) Teknisiyen yardımcısı, fen memur muavinleri -
ve diğer memur ve .daimî hizmetliler 5 00 

d) Geçici hizmetliler 2 50 
2 — 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar: 

a) 
tb) . 
c) 
d) 
e) 

. f j 
g) 
h) 

— 50: 
. a) 

b) 
o) 
d) 
e) 
*) 
S) 
h) 
i) 

Aylık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ücret tutarı 625 lira olanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

550 » 
475 » 
400 » 
350 » 
300 » 
250 » 
225 ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

daha az olanlar 
nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar: 

Aylık 
» 
» 

'» 
» 
» 
» 
» 

olanlar 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ücret tutarı 875 lira olanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

- » 
» 
» 
» 
» 
» 

750 » 
625 » 
550 » 
475 » 
400 » 
350 » 
300 » 
250 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve daha 

• 

aşağı 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 

14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

5 

00 
50 
50 
50 
50 
50 
00 
50 

50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 

00 

V - 3138 «ayılı Kanun mucibince verilecek harcırah (Madde 58) 

• ' Senelik 
Lira 

Harcırah Kanunumun 58 nci maddesinde yanlı • 
«lanlar 9 600 



L - Cetveli 
Bütçe^Kanunü : Madde — 13 

[1957 Bütçe yüı içinde kuliamlmıyacak memur kadroları] 
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j 

D. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş [ D. Memuriyetin nev 'i 

Daire Müdürlüğü 
11 Tamirat memuru 30 

Aded Maa| 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Umum Müdürlük 

6 Şube müdürü 1 70 
6 » » (İhtisas yeri) 1 70 
8 Raportör 3 50 
8 Raportör (İngilizce veya Fran

sızca bilir) 1 50 
13 Memur 2 20 
5 Mütercim (İngilizce veya Fran

sızca bilir) 1 80 

7 Mütercim 
8 » 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) - 2 

6 » » » 1 

İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

8 İdari işler şefi 1 

60 
60 

80 
70 

50 

14 Memur 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
45. 15 I 

12 Asistan 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
VİLÂYETLER \ 

.12 25 



Diyanet işleri Reisliği 
D. Memuriyetin nev'i 

12 îmam - Hatip 
13 » » 

Aded Maaş 

200 25 
280 20 

D. Memuriyetin ne*'i 

14 îmam - hatip 

Aded 

400 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

7 
8 
9 

10 
12 

VİLÂYETLER 

Grup tapu sicil müdürü 
Kontrol memuru 

» » 
Kontrol memuru 
Tetkik » . 

2 
3 
1 
1 
1 

60 
50 
40 
35 
25 

7 
9 

10 
10 
11 
12 
14 

Arazi kadastrosu müdürü 
Kontrol memuru^ 

» » 
Kadastro teknisiyeni 

» » 
» » 

Teknisiyen yardımcısı 

14 
24 
38 

125 
25 
15 

165-

Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

7. Hukuk müşaviri raportörü 
5 Mühendis (îhtisa* yeri) 

1 
1 

60 
80 

6 Mimar 
7 Fen memuru 
8 » » 

MERKEZ 

9 Hfttreüa 

SeftrberHk Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 

Adliye Vekâleti 

40 

50 
35 
30 
20 

13 

11 

VİLÂYETLER 

İcra memurları 

Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdürü 1 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdür muavini 1 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi kâtibi 1 
Hâkim namzedi 77 
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Dahiliye Vekâleti 

Memuriyetin nev'i Aded 

MERKEZ 

Müsteşar 1 

Hukuk müşavirliği 

Kâtip 1 

Mahallî İdareler Unmm Müdürlüğü 

Kâtip 7 

Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 

Kâtip 2 
» 1 

Maaş 

125 

15 

20 

20 
15 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 İtfaiye mütehassısı 1 
13 Kâtip 3 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

13 Kâtip 1 
14 » 4 

öer«$ Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 
• ; * p v:»v«. , . — : — 

VİLÂYETLER 

14 Nahiye tahrirat kâtibi 156 

Maaş 

70 
20 

20 
15 

20 

15 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

* 
î̂ ube müdür muavini 
S. 3. emniyet müdürü 
Nezarethane memuru 
S. 4. muamelât » 
S. 4. emniyet müdürü 
Malî polis mütehassısı 
öğretmen 

> 
» 
> 

1 
o o 
1 
4 

49 
1 
2 
5 

• 5 
11 

70 
. 60 

20 
20 
15 
50 
60 
50 
40 
35 

11 
8 
9 

7 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Öğretmen 
Hekim 
İstanbul Polis Okulu dâhiliye 
müdürü 
S. 3 emniyet müdürü 
S. 1 emniyet âmiri 
S. 2 » Müdürü 
Başkomiser 

. » 
» muavini 

Polis memuru 
» » 

16 
4 

1 
2 
7 
7 

10 
16 
39 

150 
150 

30 
50 

40 
60 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

Müşavir 

Hariciye Vekâleti 
2 125 
2 80 

17 70 

9 Şef erirlik müdürü 
10 

40 
»5 



D. Memuriyetin nev'i 

L/5 ~ 
Maliye Vekâleti 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 
9 » ;efi 

12 Memur 

Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

12 Mülki saymanlık memuru 
13 » » » 

Elçilikler Maliye Müşavirliği 

5 Müşavir 
9 Memur * 

1 
1 
1 

dü 

1 
1 

2 
7 

1 
1 

5p 
40 
25 

ğü 

35 
30 

25 
20 

80 
40 

Aded Maaş 

VİLÂYETLER 

Muhakemat Memurları 

5 Muhakemat müdürü 
5 Bölge muhakemat müdürü 

80 
80 

İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

6 Uzman 

MERKEZ 

Yayın Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Maarif Vekâleti 
6 öğretmen 
7 » 
8 » 

70 9 » 
9 Asistan 

11 » . 

Riyaseticumhur Filârmonik Orkestran » 

5 Âza 5 25-80 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

5 öğretmen 7 80 

İlkokulla1» 

7 
12 
7 
2 
16 
84 

70 
60 
50 
40 
40 
30 

Ücret 

Başöğretmen 4000 10 



D. 

6 
8 

10 

-

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

Müfettiş 
» 

Şef 

Nafıa Vekaleti 
Aded 

1 
2 
1 

Maaş 

70 
50 
35 

D. 

13. 
13 

9. 

Memuriyetin nev'i 

Sipariş memuru 
Ayniyat hesap memuru 

Yap% ve İmar İşleri Dairesi Pı 

Ressam 

Tesisat Bürosu 

'oje 

Aded Maaş 

1 20 
2 20 

Bürosu 

2 40 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 
8 » » veya yük

sek mimar 2 50 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 1 60 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Bas. fen memuru 1 40 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör -1 40 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 30 

Tetkik Müdürlüğü 

8 
11 

9 
10 
10 
10 

Müdür muavini 
Memur 

Demiryollar Fen Heyeti 

İstimlâk müfettişi 
»• fen memuru 

Ressam 
Kâtip 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

50 
30 

40 
35 
35 
35 

7 Kalorifer mütehassısı 
9 Tesisat ressamı 

Muamelât Ktsmt 

12 Muamelât memuru 
13 » » 

60 
40 

25 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen 
Heyeti 

5 Elektrik mühendisi (yüksek mü
hendis veya mühendis) İhtisas 
yeri 

5 Yüksek mühendis 
6 » » 

Tarife Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol şefi 

Zatişleri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk müşavir muavini 1 

Neşriyat Müdürlüğü 

5 Müdür 1 

1 
1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

m 

1 
1 

80 
80 
70 

70 
35 

25 
50 
50 

50 
25 

70 

80 



T>. Memuriyetin nev'i 
- L / 7 

Aded Maaş D. 

12 Memur 
13 Kâtip 
*9 Müze memuru 
9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

13 Kâtip 

Evrak Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Tapı ve İmar İşleri Reisliği 

12 Fen memuru veya desinatör 3 

25 
20 
40 
40 

50 
35 
35 
20 

20 

25 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Demiry ollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

5 Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

8 İstimlâk baş fen memuru 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis veya mühendis) 
8 Kısım şefi 
9 İstimlâk kısım şefi 
9 İstimlâk fen memuru 
9 Fen memuru 

10 Ressam (İhtisas yeri) 
11 Ressam 
9 Başkâtip 

11 Ambar kâtibi 

Nafıa şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

80 

6 Komiser 
7 » 

12 Kâtip 

1 
1 

1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
2 

ıklet 

3 
1 
7 

70 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

70 
60 
25 

iktisat ve Ticaret Vekâleti 
Ekonomi Kısmı 

Tetkik Kurulu Reisliği 

4 Uzman 
5 » 
6 Şube müdürü 
8 Şube müdür muavini 
6 Ressam 
7 » 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci hukuk müşaviri ] 

Sanayi İşleri Umum. Müdürlüğü 

4 
5 
•) 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
50 
70 
60 

8 Şube müdür muavini 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 ı» müfettişi 
6 > » » 

100 

50 
90 
80 
70 

7 Sanayi kontrolörü 

Raportör 
» 

Ressam 

2 
6 
1 
8 
1 

60 
50 
70 
50 
60 

1 
1 
2 
1 

90 
70 
50 
60 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Küçük sanat başmüfettişi 
6 » > müfettişi 
8 Şube müdür muavini 
7 Ressam 

Maden İşleri Umum Müdürlüğü 

5 Mühendis 
6 » 
7 » 
7 

5 
2 
4 
1 

80 
70 
60 
60 



D. Memuriyetin nev': 
— L/8 

Aded Maaş D. 

Yaytn Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Ressam 

Kâğıt İsleri Müdürlüğü 

8 Müdür 

Diğer Merkez memurları 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 1 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

VİLÂYETLER 

4 Bölge ekonomi müdürü 
5 » » » 
5 » » » muavini 

(İstanbul) 
6 » » » muavini 

10 Birinci mümeyyiz 

Ticaret Kısmı 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 

5 Müşavir 1 

50 

70 

50 

6 
6 
3 

35 
30 
25 

4 
3 

1 
3 
8 

90 
80 

80 
70 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 Şube müdürü 
8 Raportör 

Standardûasyon Müdürlüğü 

5 Müşavir 
8 Raportör 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

8 Raportör 1 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 

10 Mümeyyiz 
11 inceleme memuru 

70 
50 

80 
50 

50 

50 

35 
30 

6 » » 
7 Raportör 
8 » 

.11 İnceleme memuru 
12 Memur 

. 13 » 
8 Başkontrolör, kontrolör yaı 

dımeısı veya- kontrolör 

VİLÂYETLER 

ret müdürü 
» 

nuru 

1 
2 
2 
5 
1 
1 
A 

80 
70 
60 
50 
30 
25 
20 

50 



— L/9 — 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Sıtma Sava§ Umum Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

5 Umum müdür muavini (tabip) 1 80 

Refik Saydam Merkez HıftiHihha Müessesesi 

Serom Çiftliği 
5 Müdür 
6 Tarım mütehassısı 
6 Veteriner 

11 Hayvan sağlık memuru 
10 Ayniyat mutemedi 
12 Mubayaa memuru 
12 Ambar memuru 
13 Kâtip 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-t 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

8 

12 
13 
14 

14 

Teknisiyen 

VİLÂYETLER 

Sağlık memurları 

İkinci sınıf sağlık memuru 
Üçüncü » » » 
Diplomasız » > 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

Üçüncü sınıf kâtip 

1 

10 
45 
15 

25 

50 

25 
20 
15 

15 

Tatili Tıp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

5 Müdür 80 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Sağlık Memurları Okulu 

7 Müdür 
8 öğretmen 

12 Yardımcı öğretmen 
13 Mutemet ve satmalma memuru 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) 

Sıtma Savaş Bölge reislikleri 

10 Sıtma Savaş tabibi 70 

Seyyar sıtma hastahanehri 

13 Sağlık memuru 5 

Frengi Savaş kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 

Trahom Savaş kurulları 

14 Sağlık memuru 

Hemşireler 

7 Hemşire 

.9 
10 
11 

» 
» 
» 

7 
10 
10 
12 
12 
13 
14 
13 

İdare tabibi 
» » 

Yönetim memuru 
Mutemet ve satmalma memuru 
Ambar memuru 
Depo » 
Kâtip 
Dosya memuru 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

60 
35 
35 
25 
25 
20 
15 
20 

1 
3 
1 
1 

60 
50 
25 
20 

60 

35 

20 

30 İS 

15 

45 
60 
65 
29 
20 

60 
50 
40 
35 
30 



— L/10 — 
Ziraat Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

13 Kâtip 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 

Merkez Kurulusu 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

20 

1 
1 
3 
1 

80 
35 
30 
20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Zatişleri Müdürlüğü 

14 Kâtip daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

12 İkinci sınıf kontrol memura 
13 Üçüncü sınıf kontrol memuru 
14 Grafik memuru 

5 
17 
1 

15 

20 

25 
20 
15 

6 

12 
13 

11 
12 
13 

10 
11 

8 
13 

5 

MERKEZ 

Ba§mü§avirlik 

Mücavir 

özel Kalem Müdürlüğü 

Memur 
» 

1 

1 
1 

ö*lük tiler ve Kütük Müdürlüğü 

Memur 
» 

Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

Şef 
Memur 

Yayım Müdürlüğü 

Tercüman 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

3 ncü hukuk müşaviri 

1 
3 
2 

1 
1 

1 
2 

1 

70 

25 
20 

30 
25 
20 

35 
30 

50 
20 

80 

Münakalât Vekâleti 
7 Hukuk müşaviri yardımcısı 1 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

5 Uzman 
13 Memur 

Liman ve Denizişleri Dairesi Reisliği 

12 Memur 

12 Memur 
13 Kâtip 

12 Memur 
13 Kâtip 

Levazım Müdürlüğü 

KâğıtişUri Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

12 7 nci smıf liman başkanı 
10 1 nci smıf denet memuru 
13 Memur 

60 

80 
20 

25 

25 
20 

1 25 
\l 20 

1 25 
35 
20 



Memuriyetin ney*r 

Gemi Sörvey Kurulu 

2 nci iinıf uzman 
3 ncü » > 
4 ncü » » 

Komiserlik 
Demiryolu komiseri 

Aded 

1 
1 
1 

8 

- L/11 -
Maaş 

70 
60 
50 

TO 

D. 

4 
5 
5 
6 

10 
10 

"" 
Memuriyetin nev'i Aded Maaç 

Yüksek Denizcilik Okulu 

(öğretim Şubesi) 

Tatbikat gemisi kaptanı 1 
» > birinci zabiti 
» » başmakinisti . 
» > ikinci makinisti " 
» » levazım şefi 
» » sağlık memuru 

[ 90 
L 80 

80 
l 70 
l 35 
L 35 

Danışmanlık 
Raportör 

işletmeler Vekâleti 
Etüd ve Plân Kurulu Reisliği 

İsletmeler Dairesi Reisliği 
Raportör 

70 

70 

6 Raportör 
7 Ressam 

70 
60 





O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madd* — 12 

[Ordu ihtiyacı için Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayranlara asgari beden Ölçü
leri ve ortalama fiyat cetveli] 

Yüksekliği Göğüs çevren Ortalama 
Hayvanın hizmeti Nev'i Mt. Mt, fiyat lira 

Süvari lâf bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sahra topçu koşumu 
500 kilo) 
Dağ top koşumu 

(dip ağırlığı en 

Süvari makineli tüfek koçumu 
Nakliye koşumu 

» » 
Makinelitüfek koşumu 

» » 
Mekkâri 

» 
Top kogumu mandası 
Top koşumu öküz 
Araba koşumu öküz 
Deve 
Eşek 

Beygir 
» 
» 

aşağı 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

1,43 
1,40 
1,38 

1,55 
1,43-1,50 

1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

. 

1,60 
1,57 
1,53 

1,75 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

892 
776 
£10 

1 088 
986 
685 
582 
721 
575 
754 
514 
658 
683 
645 
503 
855 
212 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım delerleri] 

Motorlu aracın ismi 

2,5 tonluk kamyon 
1/4 tonluk jeep otosu 
1 tonluk pikap otosu 
6 tonluk kamyon 
Kamyon kurtarıcı 
Çeşitli binek 
Seyyar tamirhane 
Cer otosu 
Traktör 
özel tip 
Motosiklet 
Römork 

Ortalama 
fiyat lira 

30 954 
14 500 
13 500 
74 726 
74 726 
18 992 

120 000 
96 982 

100 000 
23 739 
10 000 
3 000 

Ortalama 
Motorlu aracın ismi fiyat lira 

özel tip 
Anbulans 
Canlı araç (Treyler) 
M-24 tankı 
M-36 » 
M-32 tank kurtarıcısı 
Diğer tanklar 
M-7 tankt 
M-47 » 
Zırhlı oto 
Topçu uçağı 

16 280 
23 350 
1 000 

531 028 
503 997 
489 259 
531 028 

1 000 000 
1 000 000 

34 133 
17 500 



R - Cetveli 
** Bütçe Kanunu : Madde — 13 

[Masraf fanilamdan yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



— K/2 — 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
işten 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 — Ücretler 
Madde İ l — 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 
inşa 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. 



E 3 — 
Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 

Madde 11 — Merkez memurları çocuk zammı 
Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. 

Madde 21 — Merkez memurları doğum yardımı 
Madde 22. — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. 

Madde 31 — Merkez memurları ölüm yardımı 
Madde 32 — Vilâyetler memurları Ölüm yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler işin de uygulanır. 

Fasıl 801 — Merkez* daireleri büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Fasıl 302 — Vilâyeitler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Normlarına göre kırtasiye tertibine giren her Hesap makinesi kâğıdı 
çeşit kâğıtlar Kartonlar 
Sünger kâğıtları Süngerlik ve süngeri 
Karbon kâğıtları Zarf açacağı 
Milimetrelik kâğıtlar İğne 
Mumlu kâğıtlar Raptiye 
imza kartonları Harita çivisi 
Dosya gömlekleri - Mürekkep, kurşun kalem ve makine lâstikleri 
Musannifler Zamk, kola ve fırçaları 
Klasörler Raptiye makinesi teli 
Her çeşit kurşun ve renkli kalemler tstampalar 
Kalem uçları Mühür mumu 
Tirilin Tebeşir 
Çelik imza kalemi î-lvrak ve kırpıntı sepetleri 
Kalem sapları * Yazı, hesap, teksir ve benzeri makinelerin yağ 
Her çeşit mürekkepler ve fırçaları 
Korenkting (Mumlu kâğıtta yazı tashihi için) Yazı makinesi şeritleri 
Cetvel tahtacı Harita muşambası 
iler çeşit ve her boy zarflar Yukarda yazılı olanların benzerleri 
Bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defter- Bunların nakil ve anbalâj ücretleri 
leri, kartvizit kâğıtları, etiketleri İlân ücretleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 20 — Döşeme 

Fasıl 802 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 20 —Döşeme 

Masa ve camlan Dolap 
Koltuk ve kanepe Etajer 
Sandalye Paravana 
Minder Abajur 



— E/4 — 
Gece lâmbası 
Sumen 
Sigara tablası 
Masa takvimi altlığı 
Halı ve masa örtüleri 
Yer muşambaları 
Masa muşambaları ve örtüleri 
Paspas 
Perde 
Vantilatör 
Masa lâmbası 
Korniş 
Duvar ve masa saatleri 

Buz dolapları 
Resim ve çerçeveleri 
Tablo 
Radyo 
Güneşlik 
Yemek, çay, içki ve kahve takımları 
Elçilik ve daimî delegeliklerce misafirlerin ağır
lanmasında kullanılacak eşya 
Yukarda yazılı olanların benzeri olup çalışma 
yerlerinin tefrişi için tedarik edilecek eşya bedeli 
Bu tertibe dâhil eşyanın nakil ücretleri 
Bu tertibe dâjıil eşyanın tamir bedelleri 
îlân ücretleri 

Sandık 
Kalem açma makinesi 
Evrak dolabı 
Kütüpane 
Evrak çantası 
Masa zili 
Tampon 
Kâğıtlık 
Bahçede, iş yerlerinde 
aletler 
Makas 
Yazı, cetvel, hesap, teksir ve pedal makineleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Yazı takımı, hokka veya mürekkepli kalemler 
Zımba makinesi 
Numaratör 
Soba 
Lüks lâmbası 
Gaz lâmbası 
Fener 
Kâğıt kıskacı 
Yukarda yazılı olanların benzerleri olup hiz
metin ifasının zaruri kıldığı eşya ve vasıta
larla yangın söndürme cihazları da buradan alı
nır. 
Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri ve 
ilân ücretleri. 

kullanılan makine ve 

Şehir suyu bedeli 
içme suyu bedeli 
Ayrıca masraf tertibi olnuyan ilânlara ait üc
retler 
Hamal ücreti 
Toz bezi, cila ve temizlik maddeleri 
Bayrak 
Ödenebilecek ayrı tertibi bulunmadığı halde 
bilir kişi ücretleri 
Resmî mühür ve damga1 ar 
Tohum, fide, fidan, gübre 
Bu tertibe dâhil maddelerin nakil masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları 

Binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan 
işçi yevmiyeleri ve bahçe tanzim bedelleri 
2651 sayılı Kanun gereğince inzibat erlerine 
maktuan verilecek paralar 
Su saati bedeli 
Yukarda yazılı olanların benzeri sair masraflar 
Bir yıl kullanılan duvar ve masa takvimleri 
Baca ve lâğım temizleme ücretleri 
Soba kurma ve temizleme, masrafları 
Teneke, küp, kova, ibrik, ölçek, huni, testi, bar
dak, sürahi, kilit, anahtar, menteşe, kapı tok
mağı 



a/B 
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 
Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirle
rin izaz, ikram, buket ve. çelenk masrafları 
Kalaycı ücretleri 
500 lirayı geçmiyen sıva, badana, küçük tamir 

ve zil tesisatı ile pencere ve kapı camları mai-
rafları 
Ayrıca tertibi bulunmıyan bütçelerde nakil 
masrafları 
Hasır bedelleri 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızda çalıştı
rılan hizmetlilere bulundukları memleketin ka
nun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle veril
mesi gereken sigorta primleri, tazminat, ikrami
ye ve benzeri paralar 
Diyanet İşlerinin mevlût, mukabele masrafları 
ve buna mümasil harcamalar, mahya kurma, 
mahya proje ve müsabaka masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Bürolarda istihlâk olunan her çeşit elektirik çere- Elektrik ve havagazi saati tjedeli 
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 
mevat bedeli. Bu tertibe dâhil maddelerin nakil ücretleri. 

Bu tertibe dâhil maddelerin ilân ücretleri. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt Resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı ü«-
ücret ve masrafları 
Normlarına göre bu tertibe 
mubayaası. 

giren kâğıtların 
ret ve masrafları 
Harita kâğıtları ve benzerleri nakil ücretleri ve 
ambalaj masrafları 
îlân ücretleri. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle her nevi bü
ro masraflarının, harcırahlar ve katılma paylarının harice gönderilmesine; icabında geri getiril-
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meşine ve konsolosluklarca gönderilen varidatın ve sair paraların getirilmesine mütaallik her 
türlü banka masrafları ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 804 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Telefon masrafları 

Telefon abone ve mükâleme bedelleri, 
Telefon tesis masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir.) 
Telefon tesisatı onarma masrafları. 
Telefon makinesi mubayaa bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir), 
Telefon santrali mubayaa vo 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 dışındaki memurların devir, 

teftiş ve tahkikat için gerekli harcırahları 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslarda 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilenlerin dışında, muvakkat 

bir vazife ile veya inceleme maksadiyle, ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 
masrafları 

Hakiki masrafları tahsisat veya günlük ücretle çalıştırılmak suretiyle veya muayyen bir hizmetin 
ifası zımnında Türkiye'de çalışan ecnebi uzman, öğretmen, orkestra şefi, virtüöz, solistlere sözleş
meleri gereğince verilecek ücretlerle, memlektimize geliş, dönüş ve memleket içinde seyahat harcı
rahları ve anlaşmaları gereğince ödenecek sair masrafları.da bu tertipten ödenir. 

Fasıl "308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf lan ve harcırahları 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
201 nci bölümün kadroya ait hükmü aynen uygulanır. 
Tebdilhava maksadiyle gönderilen subay ve askerî memurların harcırahları bu tertipten öde

nir. 
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Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

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. 

ı Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Ziyafet ve ağırlama masrafları 
Bilet, buket ve çelenk ücretleri 
Resmî işler için özel başvurmalara mektup veya telgrafla verilecek cevap bedeli 
Misafirlere ikram edilecek her nevi yiyecek ve içecek bedelleri • 
Ecnebi misafirlere hâtıra kabilinden verilecek hediye bedelleri 
Ecnebi misafirler için kiralanacak nakil vasıtaları ücrejleri 
Kurum ve derneklere yapılacak yardımlar 

Madde 20 — Ziyafet masrafları (îktisadi İşbirliği) 
ifradde 30 — Ecnebi elçilerle konukları ağırlama masrafları (Hariciye) 

Madde 40 — Konut masrafları (Büyük Millet Meclisi) 
Ecnebi misafirler dolayısiyle kiralanacak nakil vasıtaları ücretleri de bu tertipten ödenir. 
Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma masrafları, köşk hizmetlilerinin yiyecek masrafları da bu 

tertipten ödenir. 
Ecnebi elçilerle konukların ağırlanması ile ilgili bütün masraflar. 
Riyaset konutunun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu bahçe masrafları bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geriverilecek paralar 
Madde 40 — Mahkeme harçları 

Cari yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten 
ödenir. 

Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayi Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek hare, 
resim, vergi ve her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye gireın daireler için 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 satınalma, 
imal, istihsal, muayene ve tahlil, muhafaza ve tevzi masraflariyle bu maksatla alınacak zarflar, 
bunların onarma, sigorta masrafları, . 
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Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikat masrafları 
Etlik hayvanların bakımı ve barındırma masrafları ile çoban ücret ve masrafları 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacek taşıma masrafları 
Ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat bedelleriyle, tamir 

masrafları 
İaşe yapan birliklerin bilûmum su sarfiyatı bedelleri. 
Pırın, mutfak, kiler ve bulaşıkhanelerin 1 000 liraya kadar olan küçük tamirleri. 
Lüzumu halinde kullanılacak aşçı, hamurkâr, pişirici ve işçilerin gündelikleri ile sigorta prim 

ve tazminatları 
Kabların kalay ücretleri veya kalayları yapılmak için alınacak malzeme bedeli ve kabların te

mizliği ile ilgili sair masraflar 
Köpeklerin iaşesi ve hayvanlara verilecek tuz bedeli 
Hususi kanunlara göre personele verilecek tayın bedelleri 
îmal edilmiş ekmek alındığı takdirde ekmek odunu. 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri * 
Yemek masa, sıra, tabure, sandalye ve yiyecek maddelerinin muhafazasına mahsus dolap ve raflar 

ile sıra ve masa örtüleri imali, satmalına ve onarmaları 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı 
Kanuna göre tahakkuk eden yiyecek istihkakları 

* Madde 20 — Yem 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşe edilmesi icabeden hayvanlar (Tayinattan alındığı 

cihetle tuz hariç) için gereken- bütün maddelerin satınalma, 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 satınalma 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 tayinattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin 
mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satmalın-
ması, istihsali, muayene ve saklanması için alınacak her türlü zarflar alet ve bunların onarma, 
hazırlama, dağıtma ve sigorta masrafları 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak tasıma masrafları 
1 000 liraya kadar elektrik, havagazı ve kalorifer tesisat ve onarımı m 
1 000 liraya kadar hamam ve çamaşırhane onarımı 
Hamam ve temizlik masraf ve ücretleri 
Er tayın bedelinin bu tertibe ait kısmı 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 
Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı 
Kanuna göre tahakkuk eden yakacak istihkakları 
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Fasıl 410 — Askerî malzemeler 

Madde 10 — Giyecekler 
Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre Devletçe giydirilmesi gereken kimseleri ve sağlık 

kurumlarına giyecek ihtiyacı için lüzumlu maddelerin satınahnması yapma, işletme, temizleme, 
ambalaj, tevzi, muayene, saklama, hazırlama, onarma ve sigorta masrafları ile gümrük vergi ve i l im
leri. 

Giyeceklerin tecrübe ve tatbikat masrafları 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi masrafları, 
Giyecek maddelerinin 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 giyecek 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 kajlar onarım

ları 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 

Madde 20 — Teçhizat 
Kanun, nizamname ve talimatnamelere »öre 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 tecrübe ve tatbikat masrafları 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi masrafları 
Levazım ambar ve depoları ile levazım müesseseleri yangın söndürme alet ve cihazlarının satm

alına ve onarımı 
Teçhizat maddelerinin imal ve sairesinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat, çama

şır ve bulaşık yıkama makineleri 
Sağlık kurum ve müesseselerinde ölenlerin teçhiz, tekfin ve defin masrafları 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi ücretleriyle iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları 
Ambarların elektrik sarfiyat bedelleri ile bin liraya kadar olan tamir bedelleri 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri 
Boru, trampet ve muzıka aletleri alım, onarım vt bakımı 
Bayrak ve sancak / 

Madde 30 — Muytabiye 
Her çeşit nalbandiye, muytabiye ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği vasıta ve malzemele

rin alınma, imal, temizleme, ambalaj, tevzi, muayene, saklama, onarma ve sigorta masraflariyle Güm
rük Vergisi resimleri 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma vt 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. 
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Fasıl 411 — Harb malzemeleri, teçhizat, tahkimat masraf lariyle çeşitli malzemeler ve devriçark 

Harbiye ayniyatına dâhil her türlü harb ve harita malzemesi vasıtaları, miadlı talim ve terbiye 
malzemesi ve demirbaşı, nakil ve muhabere vasıtaları; seyir cihaz ve malzemesi ve bunlarla bir
likte kullanılacak yazı makineleri, teçhizatı, fabrikalarla atölyelerin 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 Gümrük 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 yapılacak taşıma ve tevzi masrafları 
Akar yakıt,saklamaya yarıyan kabların alım, onarım ve kira karşılığı 
Her çeşit akar yakıt ve yağ ve çalıştırıcı kuvvet istihsalinde kullanılacak mahrukat 
Deniz birlik ve müesseselerinde gemiler için sarf olunan bilûmum su bedelleri, su tesisatı yapım 

ve onarım nıarsrafları ve rıhtımda bulunan gemiler için muharrik kuvvet olarak sarf edilecek elek
trik cereyan bedelleri 

Askeri maksatlarla yapılması gereken tahkimat, kara ve demiryolu, köprü, iskele ve rampala
rın inşa ve tamirlerine muktazi masraflarla iltisak hatlarının idame ve işletme karşılığı olarak Dev
let Demiryollarına yapılacak ödemeler. 

Harita alımı ve yapımı, yaptırılması ve 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, 

eetvel ve sairenin satınalma bedeli ile tabı, teksir ve tercüme masrafları 
Tarifname ve talimatnamelerin tercüme ücreüeri 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-

. umum tesislerin 5 000 lirayı geçmemek üzere yapılacak onarmaları 
Ordu donatım fabrika, atelye ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yukarıki hizmetlerde 

kullanılacak muvakkat işçi gündelikleriyle bunların iş Kanununa tevfikan ödenecek prim ve taz
minatları 

Tamir fabrikalarında zehirli işlerde çalışanlara verilmek üzere satınalınacak süt ve yoğurt mas
rafları 

Bu madde ile ilgili ilân ücretleri ^ T 
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 

Fasıl 412 — Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 
Sağlık kurumları, revirler, eczane, lâboratuvar, sağlık depoları ve sağlık işlerinde kullanılacak 

her nevi ilâç, sağlık malzemesi ve bunların imalinde kullanılacak iptidai madde ve aletler. Teçhizatı, 
seyyar tathir malzemeleri, cihazları, makine, alet, sabit ve seyyar soğuk hava depoları, satınalma, 
imal, muhafaza, muayene, onarma, ambalaj, tevzi, sigorta ve Gümrük Vergi ve resimleri masırafları, 
yangın söndürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı. 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj masraflan. 
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Lâboratuvarlar için alınacak tecrübe hayvanları bedeli ve bunların muhafaza ve bakını nas-

rafları. 
Sağlık propagandası afişleri, satınalma, yaptırma, dağıtma ücret ve masrafları. 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve taz

minatları. 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 
Sağlık müesseseleri ve depolarının 1 000 liraya kadar tathir ve tamir masraf lan. 

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 masrafları 
ile Damga Resmi ve harplar ve yangın söndürme alet ve cihazları alım ve onarımı 

Taşıma masrafları tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masrafları 
Askerî veteriner bulunmıyan mahallerde ödenecek vizita ücret ve masrafları 
Tecrübe ve serum hayvanları satınalma ve muhafaza masrafları 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları ^ 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 
Ecza istihsalinde kullanılacak yakıt masrafları ı 

Fasıl 414 — Taşıma masrafları 
Memleket içinde ilk tesellüm ambarından itibaren her türlü vasıtalarla yapılacak nakil masrafları 

ile memleket içinde ve dışında öğrenci, erat ve hayvan nakliyesi ile bunlara refakat edecekle
rin harcırah ve masrafları, toplu halde yapılan şevklerde astsubay nakliyesi 

Millî Müdafaa Münakalât Dairesi emrinde nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalarla yedek par
çalarının satınalma, işletme (harb malzemelerinden alınmakta olduğundan her nevi akar yakıt ve 
yağlar hariç) onarma ve avadanlık masrafları 

6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler 
Yükleme ve boşaltma masrafları ve işçi yevmiyeleri 
Her nevi vergi, resim, ardiye, istalya, sigorta ve kılavuzluk ücretleri, kanun, tüzük, yönetmelik

lere göre ödenmesi gereken sair ücret ve tazminatla! 
Yukardaki nakil vasıtalarının muhafaza ve işletmesi maksadiyle 10 000 lirayı geçmemek üzere 

yaptırılacak yapı ve tesisat masrafları ve onarmaları 
Yürüyüş halindeki birliklerin (subay ve askerî memur ve astsubay dâhil) celp ve terhis edilen 

eratın ve hayvan ve vasıtaların konaklama ve barınma masraf lan 
Bu madde ile ilgili ilân ücretleri 
Sevk muhtıraları kâğıt bedeli ve tabı masraflar! 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

rin satınalınması için kurulacak satınalma komisyonlarına lüzumu halinde dışardan iştirak et
tirilecek uzman eksper ücretleri, eski eser bulma ve ihbar etme ikramiyesi, kazı, müzelere eser 
taşıma masrafları, telefon kurma ve konuşma ücretleri, odacı, bahçıvan ve bekçi elbisesi, iş el
bisesi, ayakkabı ve palto bedelleri, müzelerin, ören yerlerinin, anıtların ve kazıların esar, rapor, 
katalog ve tanıtma yayımı ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksiyonları yaptı
rılması, uzmanlık kitaplıklarına satınahnacak yayım bedeli, müze binası, kazı bekçi evleri, rö-
löve ve onarım büroları kira ve inşaat masrafları, resim çekmeye ve göstermeye mahsus alet ve 
malzeme, ören yerlerini ve anıtları onarma, kamulaştırma, koruma masrafları ve bunlarla ilgili 
her çeşit alet ve malzeme, harita imali, rölöve, proje yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil, 
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maket, tanıtma ve işaret levhaları, tadat ve tesbit numaralama masrafları, müzelerle anıtların ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi ile bakım ekiplerinde çalıştırılacak usta, amele ve bah
çıvan gündelikleri, çiçeklendirme ve ağaçlandırma masrafları, yurt içinde ve dışında açılacak 
eski sanat eserleri sergileri ve gerekli sigorta ve muamele ücretleri. Yurt dışında kalmış millî 
anıtlarla mezarlıkların korunmasının icabettirdiği masraflar. 

Fasıl 416 — Okullar masrafları 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma 
Demirbaş (Yatırım kısmında ayri tertibi olanlar hariç). 
Her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarılması (bütçenin yatırım kısmın

da ayrı tertibi olanlar hariç) 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret masrafları 
Bütçelerin 451 nci bölümündeki yayın masrafları 
öğrenci ve hizmetli giyeceği ve iş elbiseleri (Zaruret halinde 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 

ahvelde nakden ödenecek yiyecek bedelleri karşılığı 
öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları 
Şehir içi yol paraları 
öğrenci harçlıkları 
Fakir öğrencilere yardım 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları 
Spor seyahatleri ve temaslarının gerektirdiği masraflar 
Seçme sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince veri

lecek ücretler 
imtihan, tören ve diploma masrafları ile test işleriyle ilgili bütün masraflar. 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı 
5 000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (mülkiyeti âmme ve hükmi şahıslara ait olup 

kirasız olarak faydalanılan binalar dâhil) 
" Motorsuz taşıtlar satmalma, işletme ve onarma masraflariyle hayvan yem bedeli 

İlân ücretleri 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri huzur ücretleri 
Vergi ve resimlerle zaruret görüldüğü ahvalde .sigorta bedelleri 
Okulların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar 
Yüksek Denizcilik Okulunda kurs görecek liman reis ve memurlarının iaşe ve ibate mas

rafları • 
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Teknik ziraat, bahçıvanlık ve nalbant okullariyle bölge ziraat ve makinist okullarında çalışan 

çoban, usta, seyis, işçi yevmiyeleri, kurs masrafları ve kursları muvaffakiyetle bitirenlere yapı
lacak eşya yardımı karşılığı 

Ziraat mücadele, tarla, tavukçuluk, meyvecilik işlerinde çalıştırılan gündelikçilere verilecek iş 
elbiseleri, ayakkabı, çizme, portatif eadır, karyola ve cibinlik masrafları 

Teknik ziraat, bahçıvanlık, bölge ziraat ve makinist okullarında harita ve kadastro yaptır
ma, tamir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu, arteziyen, su ve elektrik mo
torları 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 okullarmca yurt içinde ve dışında açılacak'sergiler masrafları 
öğretmen okullarını bitirenlere verilecek donatım karşılığı 
îlk öğretmen okulları askerlik ders ücretleri, öğretmen yetiştiren müesseseler ile korunmaya muh

taç çocuklar için kurulan yurt, okul ve atelyelerin ve bu müesseselere bağlı uygulama bahçele
rinin her türlü yapım, onarım, arteziyen açtırma ve su isal esi, istimlâk, kira ve tesis masraf
ları ve 5129 sayılı Kanun gereğince tesis edilen köy okulları uygulama bahçelerinin ve öğretmen 
okullarına bağlı uygulama okullarının tesis, tanzim ve idamesi için gerekli masraflar 

Fasıl 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma harçları ve benzeri öğre

tim masraflariyle ilâç ve tedavi masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalına ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satmalına ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. (İktisat 

• ve Ticaret Vekâleti tarafından Anadolu Ajansı yoliyle alman ticari haberler masrafları da bu 
tertipten ödenir) 

Muayyen neşriyatın alınabilmesi için kulüp ve derneklere maktuan ödenen bedeller 
Bastırılacak her nevi yayın, tamim ve notaların kâğıt ve sair 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 fbplantı v» 

törenlere katılacak diğer vekâlet ve daireler mensuplarmm^ıer çeşit masrafları da Hariciye Vekâlelö 
Bütçesinden ödenir, *|B 

H 
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Fasıl 455 — Prevantoryum ve sanatoryum umumi masrafları 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma , ısıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ücret ve masrafları 
Hizmetli giyeceği 
Hasta, hizmetli ve nöbetçi memurları giyeceği 
Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ye 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) 
ilân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri 
Şehir içi yol paraları, 
ölenlerin teçhiz ve tekfin masrafları 

Fasıl 457 — îç kongreler masrafları 
İştirak edeceklere verilecek harcırahlar geçici olarak istihdam olunacak steno ve daktilo üc

retleri, 
Ziyafet masrafları 
Kongrenin icabettirdiği diğer yönetim ve yayım masrafları 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
Her çeşit harcırahlar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) 

, Her çeşit ders, lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarması (yatırım kısmında ayrı ter
tibi olanlar hariç) 

Basılı kâğıt ve defterler. 
Kira bedeli. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları. 
Bütçeleri 451 nei bölümdeki yayınla ilgili masraflar. 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları. 
Seçme sınavına ait kâğıtları ineeliyeceklere 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 paralan 
İlân ücretleri . 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
Kursa celbedileceklerin yol paraları ve yevmiyeleri. 
Sözlü smav için diğer vilâyetlerden kurs merkezine geleceklerden muvaffak olamıyanların dö

nüş harcırahları ile muvaffak olanların kursa iltihakına kadar kurs merkezindeki yevmiyeleri. 
..: Hizmetli giyeceği. . * .. 

i|^ş Kadrolu tabip, dişçi ve veterineri olmıyan kurslarda vızita ücreti. 
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Kurslarda ücretsiz öğretmenlik yapacakların yol paraları ve yevmiyeleri. 
Gezici kurslardaki öğretmen, konferansçı yönetim memurlarının yol paralan ve yevmiyeleri. 
Diyanet işleri Reisliği kursunda öğreticilere verilecek ücretler. 
Kursların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar, 
Memur olmıyan kurs öğrencilerinin, 
A) öğrenci giyecekleri, 
B) Tedavi masrafları ve ilâç bedelleri ile cenaze masrafları (Resmî hastanelerde yer bulunma 

dığı takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleri), 
C) Tebdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş geliş yol paralan, 
D) Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi memurların yiyecek masrafları, 
E) . Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paraları, 
F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, 
G) öğrenci harclıklan, 
t) Fakir öğrencilere yardım, 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar her nevi bina, karakol, baraka, poligon, ambar, akar yakıt tankı, garaj, 

muhabere istasyonu ve benzeri inşaat ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak istimlâk 
bedelleri ve yukardaki miktarlar dâhilinde bina satmalımnası; (Millî Müdafaa bu miktarlarla 
mukayyet değildir). 

Yukarıki maksatlarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedel
leri, 

İ lân ücretleri 

Fasıl 711 — Makine alet ve malzemelerin onarımı 
Motorlu taşıtlar ve ilgili tertibindeki formüllerde yazılı olanlar dışındaki bilûmum makine ve 

aletlerin yedek parçaları ile onarımı bu tertipten karşılanır. 
İlân ücretleri 

Fasıl 741 — Yapı isleri ve esaslı onarmalar 
1. Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri için lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, 

satmalma, bedel ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, 
2. İnşaat işlerinde kullanılacak makine ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptı

rılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalm-
ması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek paçalarının alınması, ekspertiz si
gorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kul
lanılacak taşıt vasıtalarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, 

3. Emaneten yaptırılacak işlerle proje, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak 
her türlü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıl
dığı ahvalde verilecek çizme, muşamba ve sair giyim masrafları ve iş Kanununun gerektirdiği di
ğer masraflar. * 

4. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptmlacak her inşaata ait geometri, tersim, 
teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu 
malzemenin ve topoğrafik haritaların satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma mas
rafları, merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin ka
bul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasi
ye ve^bunların basım ve nakil masrafları, bürolar dışında-kalan binalarla işletme ve iş yerleri
nin kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş 
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yerlerinin telefon kurma ve konuşma ücretleri, işe başlama ve açılış töreni masrafları, yapı işleri 
faaliyetlerini teşhir etmek üzere açılacak sergilere ait her türlü masraflar. 

5. îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 
6. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, proje, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait masraflar, muşa-

vdr mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları. 

Fasıl 751 — Satınalmacak makine ve malzemeler 
Yedek parçalan Nakil masrafları 
Gümrük vergi ve resimleri Montaj masrafları 
Sigorta masrafları > İlân ücretleri 
Ambalaj masrafları Belediye azaları huzur ücretleri 

Büyük Millet Meclisi 
Fasıl 101 — Tahsisatlar 

Madde 12 — Âza tahsisatı 
2507 sayılı Kanuna göre verilmekte olan ölüm tazmnatı bu maddeye mevzu tahsisattan ödenir. 

Madde 20 — Riyaset Divanı tazminatı 
Bu tazminat 756, 4178, 6481 sayılı kanunlar gereğince ödenir. 

• Fasıl 211 — Fazla çalışma haklan 
Madde 22 — Eski harflerle yazılı zabıtların yeni harflere tebdili ve tabı islerinde mesai saatleri 

haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 
Eski harflerle yazılı zabıtların yeni harflere tebdili ve tabı işlerinde mesai saatleri dışında çalış

tırılacaklara 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre verilecek ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 302 — MÜH Saraylar büro masraflan 
Madde 20 — Döşeme 

Bu maddeden yapılacak sarfiyat Millî Saraylar mefruşatının, döşemelerinin yenilenmesi için 
Hereke Fabrikası tarafından imal edilecek kumaşların bedeline münhasırdır. Ancak bu mefruşatm 
kullanılması için zaruri olan malzeme ve teferruatı bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sajalı Kanun greğinçe ödeneck tedavi masraflan ve harcırahlan 
Mdda 11 — Meclis memurları 

Meclis Doktorluğunca verilen ve îdare Amirliğince tasdik edilmiş bulunan reçete bedellerinin 
bu tertipten ödenebilmesi için dairesince tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdından birisinin reçete
ye bağlanarak Muhasebeye ibrazı şarttır. 

Fasıl 401 — Matbaa işletme masrafları 
İlâç ve tedavi masrafları memurlara tatbik edilen mevzuat dâhilinde, bu tertipten ödenir, 
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Fasıl 403 — Riyaset temsil masrafları ve Riyaset konutu 

Madde 10 — Temsil masrafları 
Ziyafet, tören, ağırlama masrafları ile resmi işler için özel başvurmalara, mekltup veya telgrafla

ra verilecek cevapların bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Konut masrafları 
Aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe ve öteberi her çeşit masrafları bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 404 — B. M. M. Muhafız kıtası masrafları 
Madde 10 — Tayınat 

Meclis hizmetlilerine bir er tayını karşılığı olarak günde iki defa verilecek yemek bedelleri bu 
tertipten ödenir. Lüzum görüldüğü takdirde istiyenlere 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 Istişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları 
Madde 23 — NATO memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamble ve Komisyonlarına iştirak ede

ceklerin harcırahları 

Fasıl 453/A — iştirakler 
Madde 21 — Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlarına iştirak 

edeceklerin harcırahları 
Madde 22 — Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlarına 

iştirak edeceklerin harcırahları 
Madde 23 — Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik, Konferans ve Komisyon

larına iştirak edeceklerin harcırahları 
Kendi Birliklerinin Kongra, 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 için seçer. Hareket, avdet, gündem ve mesai raporları 
Meclis Riyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. 

Fasıl 453/B - Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 
Madde 21. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve 

bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 
Madde 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dost

luk temaslarına katılacakların harcırahları 
Bu gibi toplantılarla tören ve davetlere iştirak edecek olan zevatı, Meclis Riyaset Divanınca 

tesbit edilen aded dâhilinde, parti grupları seçer ve listeyi Riyasete sunar. Riyaset bu suretle 
tesbit edilen listeyi Umumi Heyetin intihabına arz eder. 

Fasıl 453/C - Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro masrafları 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupu, 
3. Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupu, 
.4. NATO memleketleri Parlâmentoları Birliği Türk Grupu. 

Reisleri emrine Riyaset Divanının karariyle verilir, 
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Fasıl 465 - Meclis Tahkikatı umumi masrafları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümeninin gerektirdiği her çeşit masraflar bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satınalmacak makina, alet ve gereçler 
Madde 12 — Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları 

Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları bu maddeye mevzu 
tahsisat, sarayların dahilî elektrik tesisatının tamir ve ıslahı karşılığı olarak sarf edilir. 

-Fasıl 601 - Çeşitli yardımlar 
Yardım kabilinden her çeşit ödemeler İdare Âmirleri karariyle bu tertipten yapılır. 

Fasıl 752 — Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının tefriş ve tezyin işleri 
Mütehassıs ve • sanatkârlara yapılacak her nevi ödemeler, işçi ücret ve yevmiyeleri ve diğer bü

tün masraflar komisyon kararma müsteniden bu tertipten ödenir. 

Divanı Muhasebat Riyaseti 

Fasıl : 307 - Madde : 30 
5999 sayılı Kanuna istinaden mahallinde yapılacak hesap tetkiki maksadiyle gönderilecek mura

kıp ve murakıp muavinleriyle muramplık meslekinde yetişmiş Divanı Muhasebat memurlarından 
hesap tetkikiyle vazifelendirileceklerin Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek yol masrafı ve 
yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Başvekâlet 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim masrafları 

İşçi gömlek ve tulumiariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, 
posta, yollama, kira, iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar ve sair işletme masraf
ları butertipten ödenir. 

Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

Fasıl 310 — Basın ataşelikleri ve haberler bürosu masrafları 
Madde 99 — Propaganda masrafları 

Kitap, mecmua, gazete, klişe, tercüme, radyo ve televizyon yayın ücretleri, sinema kiralan, 
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propaganda maksadiyle tertiplenecek toplantılar, temaslar ve röportajlar için gerekli masraflar, 
ziyafet bedelleri, ilân ücretleri, iç ve dış sergiler, levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta üc
retleri, sergi eşyası, kira bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme masrafları 
Madde 10 — Müzik yayınlan 

Madde 20 — Söz yayınlan 
Madde 40 — İşletme ve başka her çeşit masraflar 

Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve disko
tek satmalma, abone ve kira karşılıkları, nota, tabı ve teksir ücret ve masrafları. 

Normal mesai saatleri dışında kısa dalgadan yapılan propaganda neşriyatı esnasında stüdyo 
ve verici istasyonda vazife alacak mühendis ve teknisiyenlerin fazla mesai ücretleri. 

Temsil, konferans, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikramiye ve masrafları, temsil için 
lüzumlu, her nevi madde ve cihazların bedelleri bu tertipten verilir. 

Her türlü alet, malzeme ve cihazların satmalma, onarma, taşıma ve kiralama masrafları, radyo 
müsabakaları masrafları, danışma kurulları âzalarının tazminat ve harcırahları, işletme ile ilgili her 
türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

v Fasıl 451 — Yayın, turizm ve propaganda masrafları 
Madde 30 — Foto - Filim servisi masrafları 

Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde çalıştırı
lacak figüran usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo telif hakları ve stüdyo kiraları, elektrik ve 
muharrik kuvvet cereyan bedelleri, gümrük, nakliye, sigorta ve filim seslendirme, söz, metin ve 
başlık yazıları bedeli de bu tertipten verilir. 

Madde 40 — Propaganda masraflan 
Propaganda ve teşvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yazı, yaptırılan ve yap

tırılacak konuşma, konferans ve memleketimiz lehinde yayınlanan eserler satmalmması veya eser
lerin neşrini kolaylaştırmak üzere yerilecek baskı ücretleri, aynı maksatla verilecek hediye bedel
leri, ecnebi misafirlerin yurt içi, dışı harcırah ve yurt içi ikamet masrafları ve bunlar şerefine ve
rilecek ziyafet ve ağırlama, Umum Müdürlükçe yurt içinde ve dışında açılacak sergilerin her tür
lü" masrafları. A 

Brüksel'de açılacak serginin her türlü neşriyat, folklor ekipleri, filim ve fotoğraf, pano ve di-
yoroma masrafları, levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta ücretleri, sergi eşyası, kira bedelle 
ri, folklor ekiplerinin gündelikleri ve serginin gerektirdiği bilûmum masraflarla her çeşit harcırah
lar bu tertipten ödenir. / • • 

Madde 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme masraflan 
Radyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinelerinin mubayaa, işletme, onarma mas

rafları ile yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 60 — Turizm umumi masraflan 
Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür, dergilerin yayın, telif, tercüme, kâğıt, kli

şe, baskı, ücret ve masrafları, nakliye ve posta ücretleri, Turizm Danışma Kurulu âzalannın harcı
rah ve tazminatları, milletlerarası resmî turizm teşekkülleri tarafından Avrupa ve Amerika'da 
yaptırılacak müşterek turizm propagandası yayın masraflarına iştirak hisseleri, turizm müsabaka 
ve ikramiyeleri ve turizme mütaallik her türlü masrafları ile turistik resim, fotoğraf, afiş, plân ve* 
harita müsabaka ve ikramiyeleri de bu tertipten ödenir. 

* Fasıl 751 — Satınalınacak maMna, alet ve malzemeler 
Bu fasla mevzu tahsisat, Anadolu ajansına kira ile verilecek Makinalarm satmalıma bedelleriyle 

bunların montaj masraflarının karşılığıdır; 
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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. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 20 — Orta - doğu ve Akdeniz memleketleri zirai istatistikler öğretim merkezi umumi 

masrafları 
Umumi formüldeki ve (F. A. O.) ile yapılan anlaşmanın gerektirdiği her türlü masraflar bu 

tertipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 
Fasıl 417 — İşletme umumi masrafları 

Meteoroloji hizmetlerinin her türlü elektronik râsıt aletleri ile, Rawin, Radiosunda, telekomü
nikasyon cihazlarının ve yedek aksamının satmalınması, işletilmesi, bakımı, muhafazası, onarımı, 
tecrübe, ambalaj, nakliye, sigorta ve gümrük masraflariyle bunların işletmesinde 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 enstalle ve muhafazaları için yapılacak baraka ve bunların 
yangına karşı korunması için yangın söndürme cihazlariyle, eczaları, râsıt cetvel ve vesikalariyle 
diyagram ve sinoptik haritaların baskı ve bunlara lüzumlu çeşitli malzeme ve kâğıt bedelleri ile 
mikrofilim cihaz ve malzemesi ve işletme masrafları ve râsıtlarla ilgili her türlü ihtiyaçlar, ilân 
ücretleri bu tertipten ödenir. 

Meteoroloji istasyonlarının her çeşit râsıt parklarının tesis, işletme ve onarım masraflariyle, tek
nik tesisat ve cihazlarla her nevi aletlerin enstalâsyonu, 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 jratak malzemesi, hurç, çadır ve her çeşit ihtiyaçları, manevra ve 
tatbikatlara iştirak edeceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

Diyanet İşleri Reisliği 
Fasıl 451 — Yayın masrafları 

Diyanet İşleri Reisliği yayınlarından imam ve hatiplere, kütüphanelere, yabancı memleketlere 
gönderilecek ve Reislikçe tensik edilecek yerlere verilecek eserlerin bedelleri de bu tertipten ödenir. 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Fasıl 418 — Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 
Her çeşit taşıma masrafları ile uçakların işletme ve onarma masrafları, satınalmacak fenni 

alet ve malzemeler ve 5602 sayılı Kanun gereğince memur ve müstahdemlere çalışmalarını ve yaşa
malarını kolaylaştırmak üzere verilecek hurç, portatif karyola, lüks lâmbası, gemici feneri, mat-
ra, yatak, yatak çarşafı, yastık, battaniye, tencere, tava, kaşık, tabak, çatal, musluklu su kabı, su 
bidonu, iş çantası ve ecza çantası, çadır ve benzeri her çeşit demirbaş eşya bedelleri ve tapula
ma işlemi için gerek merkezde, gerekse taşrada kayıt çıkarmak üzere istihdam olunacakların ve 
muhtar ve bilirkişilerle, işçi ve geçici jaloncularm gündelikleri, nirengi ve poligon ve sınır işa
retleri masraflariyle ecza çantasına konulacak lüzumlu ve âcil ilâç ve malzeme masraflan. 

6383 sayılı Kanuna göre ödenecek gündelik ve tazminatlarla fotoğrafmetri usulü ile harita alın
ması için gerekli her çeşit filim, fotoğraf ve resim gereç ve malzemesi. 

Tapulama ve fotogrametri işlerinde çalıştırılacak elemanların gündelikleri. 

Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Fasıl 425 — İskân İşleri masraflan 

Madde 40 — Muhacir ve mülteciler için masraflar 
Muhacir ve mülteciler için yaptırılacak evlerin inşaat masrafları, inşaat işlerinde çalıştırılacak 

teknik ve idari personel, işçi ve amelelerin yevmiyeleri, nakil vasıtalarının akar yakıt ve tamir be
delleri, hayır kurumları aş ocakları masrafları ve bu müesseselerde çalıştırılacak müstahdemin 
yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Başka her çeşit masraflar 
Bu bölümün 10 - 40 ncı maddeleri dışında kalan masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 427 — Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar 
Yurt içinde yapılacak toprak bayramı töreni münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, afiş, 

fotoğraf ve sairenin basım ve tevzii, davetlilerin yeme, içme ve konaklama ve gezdirme, taşıma mas
rafları ve zirai alet, malşeme ve makineleri gösterme ve uygulama masrafları. 

Adliye Vekâleti 
Fasıl 417 — Kovuşturma masrafları 

Madde 10 — Suç masrafları 
Suçüstülere gidecek adalet memurlarının ve doktorların harcırahları, ehlivukuf ve bilirkişi ve 

tanıkların yol masraflan, ekspertiz işleri masrafları ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi mas
rafları, suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair masraflarla ihzarlı sanıkları bir yerden di
ğer bir yere yollama masrafları. 
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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 gardiyanların iaşesi de bu tertipten karşılanır. 

Madde 30 — Yönetim masrafları 
Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin odun, kömür, su, aydınlatma, mafruşat, demirbaş, 

kırtasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, hükümlü ve tutukların elbise, çamaşır ve ayakkabıları gardi
yan melbusatı, telefon kurma ve konuşma ücretleri, ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, berber üc
reti, hüküm infazının gerektirdiği masraflar ve konferans ücreti, 1 000 lirayı geçmiyen onarmalar, 
kira bedelleri, 2490 sayılı Kanun gereğince yapılan eksiltme ilânlarına ait ücretle müteferrika ma
hiyetindeki sair her çeşit ihtiyaç karşılığı. 

Madde 40 — Sevk masrafları 
Hükümlü mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle Emniyeti Umumiye nezareti al

tına alınacak olanların gönderme masraflariyle götürmeye memur edilenlerin harcırahları. 

Fasıl 420 — Mebusların seçim masrafları 
Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mühür, ıstampa, sandık, torba ile seçim işlerinin ge

rektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın satmalına, yaptırma ve taşıma masrafları, rey yeri yap
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince çalıştırılacak olan
larla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırı
lacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve yolluklariyle seçimle 
ilgili bütün masraflar karşılığıdır. 

Millî Müdafaa Vekâleti 
Fasıl 305 — Kira bedeli 

Amerikan Askerî Yardım Heyeti Eeisi ile Kara, Hava, Deniz Grup reislerinin şahsi 
ikameti için Millî Müdafaa Vekâletince mobilyeli veya mobilyesiz olarak kiralanacak binaların 
kiraları da bu bölümden ödenir. 

Fasıl 308 — Tedavi masrafları 
Madde 12 — 5501 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 

Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara ve askerî mektep ta
lebelerine sivil eczanelerden alman ilâç, sağlık malzemeleri ve saire masraflariyle sivil resmî ve 
hususi hastane, sanatoryumlarda iyileştirilenlerin tedavi masrafları; kanunu gereğince yurt dı
şına tedaviye gönderilecek ordu mensupları harcırahları ile sıhhi müesseselerde yatarak tedavi 
görenlerin müessese ve ilâç ve saire tedavi maddeleri masrafları; buralarda ayakta tedavi gören
lerin keza sıhhi müessese masraflariyle ilâç ve sair tedavi maddeleri masrafları; ikamet yer
leriyle tedavi gördükleri yer arasındaki nakil vasıtası masrafları bu tertipten ödendiği gibi ya
tarak tedavi edilenlerin sıhhi müessese dışında kaldıkları müddete münhasır ve ayakta tedavi 
edilenlerin tedavilerinin sonuna kadarki zaman için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit edilecek 
miktarlara göre maktuan iaşe, ibate gibi zaruri masrafları da bu tertipten ödenir. Bu gibilere 
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ayrıca ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmez. Yukarda yazılı sağlık malzemeleri ve askerî va
zife malûllerine takılacak suni azaların yurt içi ve dışından temini zarureti halinde bunların 
alımı ile gümrük, nakliye ve saire ücretiyle ölçü ve kalıp gönderme ve getirtme ve saire masraf
ları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Madde 13 — Deniz kuvvetleri 

Madde 14 — Harita Umum Müdürlüğü 
Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü masrafları ve 

işletme masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlek malzemeler masraflan (Kara Kuvvetleri) 
Askerî tamirhanelerde yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların ilk yarı yapı

lacak ve yapılmış malzemeleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak malzeme, işletmeye ait 
masraflar ve yapılmaya ait resim malzeme ve avadanlığı, fabrika ve onarma evlerinin aydın
latma ve ısıtılması, iş elbiseleri koruma, levazım ve donatım, yapılma deneme, inceleme mas
rafları, her çeşit malzeme ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında 
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 ifin yapılacak ve kumandanlık tarafından yaptırılacak bütün onar
malar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması, yakıcı gazlara karşılık iyileştirme masrafları ve er
ler yanında kullanılacak kutular eğitim malzeme masrafları, kimya birlikleri, gaz okulu kursların
da ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim ma^emesi 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 yanyan bütün alet, ecza avadanlık, cihaz, levha ve 
benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okuluna, gaz kumandanlığına ait fenni alet 
ve avadanlık, ecza onarma alet ve avadanlık, öğretime ait sinema makinesi ve filimleri ve deneme 
hayvanları, bunların besleme ve masrafları, Mamak Gazdan Korunma Evinde çalışan işçi ile ku
mandanlık depolarında çalışan ustabaşılarmm gündelikleri, gaz kumandanlığı evinin, gaz okulu
nun ve kumandanlığının hizmet, kamyon ve kamyonetleri, arazi kamyonları, motosikletler ve ye
dek parçaları, onarma, işletme masrafları, bağlama masrafları, Avrupa'dan getirtilecek malzemenin 
taşıma, dizbarko, sigorta, gümrük ve saire resimleri ile alman malzemenin kumandanlık emrindeki 
Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar 414 ncü fasıl dışındaki taşıma masrafları, gazdan ko
runma evi, gaz depoları emrinde bulunan taşıma arabalarının bütün onarma masrafları, îş 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, astsubaylara icra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek aylık tahsisatları, harcırah, iyileştirme, okul kaydı ve ücreti, diploma, lâboratuvar, staj, resim 
malzemesi, zaruri masraflar. Memleket içinde dil, ilim ve fen öğretileceklerin yol pasoları ile harcı
rah mevzuatına göre verilmesi icabeden harcırahları, staj ve tetkik, ilmî araştırma, iyileştirme mas-
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rafları, kayıt ve öğretim harcırahları, para nakil masrafları, Öğretim programı gereğince zaruri 
ve gerekli bütün masraflar, hastabakıcı ve hemşire okullarında okutturulan askerî hastabakıcı ve 
hemşirelerin okul ve bütün masrafları, Kızılaya bu tertipten verilir. 

Fasıl 481 — NATO'nun icabettirdiği umumi masraflar 
Güney Doğu NATO Kumandanının şahsi ikametine mahsus ve mobilyeli olarak kiralanacak 

binanm kira bedeli de bu fasıldan ödenir. 

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 satınalınması, yapılması, elde edilmedi, 
inceleme, taşıma, kira, saklama, hazırlama ve dağıtma ve sigortaları ile, bütün harb muavin ve 
eğitim gemilerinin, deniz vesaik ve vasıtalarının onarım ve havuzlama masrafları ile demirbaş va
sıta ve teçhizat ve malzemelerinin yenilenmesine ait masrafları. 

Tersaneler ve atelyeler için gemi onarım işleriyle ilgili her türlü tezgâh, teçhizat, makine ak
samının elde edilmesi ve eski tesislerin onarma ve tevsii ile yenilerinin kurulması için gerekli her 
nevi malzemenin teminine lüzumlu masraflar. 

Onarım işleri ile ilgili proje ve keşiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fenni avadanlık, 
resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların tedariki, gemi onarımı işçilerine işçi tulumu 
ve kundura temini bu maksatla yapılacak ilân ücretleri. 

Fasıl 731 — İstimlâkler 
Satmalına va istimlâk bedelleri ile satmalmanm 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. 

Fasıl 742 — Hava meydanları ile yollan ve depolan yapımı 
Hava meydanlan 
Hava meydanı, depo, irtibat, yol ve kanalları, meydanlara lüzumlu arazi ve bina kiralan, kana

lizasyon, yol, uçuş kuleleri, inşa ve esaslı onanmı 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 
Eadarlar, denizlatı savunma cihazlan, sinema, Deniz Kumandanlığı telefon şebekeleri, radyo ku

manda cihazları, kumanda hoparlörleri, seyir aletleri için yapılacak her nevi inşaat ve tesisat 
masrafları. 
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Fasıl 761 — Tersaneler tesisleri 

Tersaneler masrafları 
Gölcük tersanesinde, yeniden tesisler kurulması, mevcut tersanenin sabit ve seyyar tesisat, teç

hizat ve enstalasyonların tevsii, tadili, onarımı, bakım ve idaresi, yolların, iskele ve rıhtımların 
yapılması ve teçhizi ve bütün bu işler için lüzumlu her çeşit malzemenin temini, satınalın-
ması, kiralanması, saklanması, sigortası, tasıma ve kamuflâj masrafları ile bu işlerde çalıştırıla
cak işçilerin yevmiye ve ücretleri 

Tersane, iskele ve rıhtım yapım ve tadili 
Yukarıki tertiplerin müşterek masrafları 
Yukarda yazılı hizmetler için gayrimenkul satmalma, istimlâk masrafları, muhammin ve 

bilirkişi ücretleri, yapı ve ruhsatiye harçları, istikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, iskandil ve proje 
ihzarı masrafları, proje müsabakaları ücretleri, 

Yukarda yazılı işler için kullanılacak makine ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre 
yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme, vasıta ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden 
satmalınması, 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 ahval^ 
verilecek çizme, muşamba ve sair giyim masrafları ve tş Kanununun gerektirdiği diğer masraflarla 
birliklerden gönderilecek ekiplerin yol masrafları. 

Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri tersim, 
teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu mal
zemenin satmalma bedelleri, bunların işletme onarma ve koruma masrafları, merkez veya vilâyetlerde 
eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, 
şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil 
masrafları. 

îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Fasıl 401 — Matbaa masrafları 

Bilûmum işletme masraflariyle muvakkat işçi gündelikleri, tamir, döşeme ve öteberi masraf 
lan da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 410 — Askerî malzemeler 
Madde 10 — Giyecekler 

Dikimevlerindeki işçilere parasız yedirilecek öğle'yemekleri ile îş Kanunu hükümlerine göre, 
doğum yardımı, ölüm yardımı gibi yapılacak ödemeler ve çocuk zamları da bu tertipten ödenir. 
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Hariciye Vekâleti 

Fasıl S02 — Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 
Madde 92 — Yardım ve ödünç verme 

Ecnebi memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 
üzere verilen paralarla veremiyeceklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak üzere 
verilen paralar ve ecnebi memleketlerde ölen tebaanın cenaze masrafları 

Fasıl 401 — 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./ 

# Fasıl 458 —- Brüksel'de açılacak beynelmilel Fuarın gerektirdiği masraflar 
» .Muhtelif müessese ve teşekküller tarafından bu maksatla tesis edilen fona yatırılmış olan me-

baliğle bilâhara ödenecek paralar, bir taraftan varidat bütçesine irad, diğer taraftan bu fasla Ma
liye Vekâletince tahsisat kaydolunur. . ' » , 

Fasıl 459 — Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunması masrafları 
Bu mevzu ile ilgili olarak yaptırılacak neşriyat masrafları ile yabancı memleketlerdeki Türk 

okullarında vazifelendirilmiş öğretmenlere yapılacak» tediyeler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 461 — Balkan Daimî Sekreterliğinin her türlü, masrafları 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, posta, tel

graf ve telefon masraflariyle kira bedeli ve benzeri masraflar bu tertipten ödenir. 

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 tabilâtöreü, 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 verilecek öğle yemeği masrafları ve mutfak ile lokan
ta için lüzumlu demirbaş levazımatı masrafları 
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Fasıl 417 — Vergi tahsil masrafları 

Madde 10 — Kıymetli kağıtlar ilk madde ve baskı masraf lan 
Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları, yabancı memleketlerde bastırılacak damga 

pullarının tabiyat bedeli, tabiyat- ve nakil ile ilgili her çeşit masrafları. 

Fasıl 418 — Hazine muameleleri masrafları 
Madde 10 — Faiz, acyo ve para farkları 

Hazine cari hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle Hazine muameleleri için muhtelif kanun
ların verdiği yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, Muamele Vergisi ve sair 
masraflarına taallûk eden ödemeler. 

Fasıl 419 — Millî mülkler muameleleri masrafları 
Madde 10 — Belirtme işleri 

Devlete ait gayrirnenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu 
hususta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve 
belirtmeye ilişkin sair bilcümle masraflar . 

Madde 20 — Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 
Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân satış ve yönetim masrafları, tahakkuk etmiş 

ve edecek hare ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli masraflar. 
Memur konutlarının kapı, merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin sulan

ması için elektrikle çalışan motorun sarf edeceği elektrik ve bahçeler su masrafları, konutların te
mizlik masrafları, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya 
masrafları, müstahdemlerin giyecek ve yakacak eşyası masrafları ve teshin edilen konutların yaka
cak ve sair umumi masrafları. 

Fasıl 426 — îstihparat arşivlerinin kurulması^ile ilgili her çeşit masraflar 
Merkez ve vilâyetler malî istihbarat arşivleri için alınacak yazı cetvel, hesap makinesi, demir do

lap, sandalya, masa, yazı takımı, karton, kırtasiye, kardeks kartoteks ve sair bedelleri ile açılacak 
kurslara getirileceklerin harcırah ve yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 80 — Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar 

Kitap, resim, fotoğraf, levha yazı, para, resmî ve' gayriresmî her çeşit vesikaların satmalmması, 
bulundurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi masrafları ile bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat ve hiz
met adamlarının ücret, yevmiye, harcırah ve diğer masrafları. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 20 — Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 

Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, radyolarda 
izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk ve gerek memurlar için açılacak 
kursların her çeşit masrafları. « , 

x Fasıl 656 — Özel idarelere yardım 
Bu tertipteki tahsisatın özel idarelere tevzii 6085 sayılı Kanundaki esaslar dairesinde yapılır. 
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Fasıl 751 — Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makine ve arşiv malzemesi ile ilgili her 

çeşit masraflar 
Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü vasıtasiyle Maliye Vekâleti servisle ri için temin 

olunacak büro ve muhasebe makineleriyle arşiv malzemesi ve yedekleriyle bunlarda kullanıla
cak her nevi vasıtaların bedelleri, Gümrük resimleri, nakliyeleri, sigortalariyle ilgili her nevi 
masrafları bu tertipten ödenir. 

Aded 

Fasıl 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

Cinsi Kullanılacağı yer 

15 Kamyonet 

60 Jep 

50 Binek 

7 Jep 

Madde 14 — Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Toprak tevzi komisyonları için 

Madde 17 — Dahiliye Vekâleti 
Kaymakamlar için 

Madde 18 — Emniyet Umum Müdürlüğü 
Trafik hizmetleri için 

Î 

Madde 19 — Jandarma Umum Kumandanlığı 
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılacaktır. 

1 Makam arabası 
J Kamyonet 
1 Kamyon 

10 Kaptıkaçtı 

33 Jep 

1 Otobüs 
1 Jep 

Madde 20 — Maarif Vekâleti 
Vekil için 
Anıt - Kabir için 

» y» » 

Madde 21 — Nafıa Vekâleti 
Demiryolu inşaat işlerinde kullanılacak 

Madde 22 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti -
* Bağlık merkezlen için 

Madde 23 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Esenboğa Hava Meydanı için 
Cumaovası için 
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Devlet Borçları 

Fasıl 821 — Hükme bağlı borçlar 
Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin tertibi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması hasebiyle 

mevcut tertibinden veya geçen ve eski yıllar borçları tertiplerinden ödenemiyen hükme bağlı kar
şılıksız borçlar. 

Bütçede tertibi bulunmıyan hükme bağlı borçlar 
özel kanunları gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen istihkaklar bu ter

tipten ödenir. 

Maarif Vekâleti 
Fasıl 217 — Kanunları gereğince verilecek ücret ve taıminatlar 

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 Harbiyei Umumiye Riyasetin-
ce görevlendirilecek subaylar tarafından verilecek konferans ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Yüksek okulların umumi masrafları 
Fasıl 418 — Lise, ortaokul, İmam - Hatip okulları umumi masrafları 

Fasıl 419 — Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi masrafları 
Fasıl 420 — İlk öğretmen okulları umumi masrafları ve bu okulların mezunu öğretmenlerle 

ilgili masraflar 
416 ncı fasıl uygulanır. 

.*.*' "'•'« " •- • 
Fasıl 421 — Kütüphaneler masrafları 

Madde 11 — Kütüphaneler umumi masrafları 
Madde 12 — Vekâlet kütüphanesi masrafları 

Madde 13 — Okul kütüphaneleri umumi masrafları 
Madde 14 — Millî Kütüphane umumi masrafları 

Kütüphanelerin yönetim ve kurma masrafları, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, 
gazete karşılıkları ve odacı elbesesiyle memur önlüğü, kütüphanelerin taşım ve birleşimi ve ye
ni eserler sağlanması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı masrafları, kira karşı-
lığı, kütüphaneler düzenleme, belirtme ve taşıma masrafları, Vekâlet daire kütüphaneleri için 
satınalınacak eserlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, Vekâlet dairelerinin her 
çeşit kütüphane kurma ve yönetim masrafları. 

Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 
masraflar. 

Millî Kütüphaneye ait her türlü umumi masraflar ile Ressam Ali Rıza ve Hamdi'nin resimleri
nin satmalına bedelleri bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 422 —- Güzel Sanatlar Akademisi umumi masrafları 

Fasıl 423 — Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası umumi masrafları 
416 neı fasıl uygulanır. 

Fasıl 415 — Müzeler ve anıtlar masraf lan 
Madde 10 — Müzeler ve anıtlar umum masrafları 

Müzelik eserlerin ve arşiv vesikalarının tanzim, tesbit ve telhis işleri için hariçten istihdamını 
zum hâsıl olacak mütehassıs yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Anıt-Kabir umumi masrafları 
tşçi 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, iş Kanunu gereğince ödenecek pirim ve tazminatlar. 

Fasıl 424 — istanbul Kandilli Rasathanesi umumi masrafları 
Yönetim masrafları fenni alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma masrafları, telefon 

kurma ve konuşma paraları, hayvan satmalmması ve yem parası ve motorsuz taşıt sa'tmalımı 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, bunlann 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, bunlann alacaldan alet ve malzeme masraf
ları öğrencilerin her türlü tedavi masraflan, hasta öğrencilerden yurda gelmelerine lüzum görülen
lerin yurda geliş ve öğrenim yerlerine dönüş harcırahlar, 

• * ' - • • • , * 

Fasıl 451 —- Yayın masrafları 
Madde 10 — Yayın masraflan 

451 -10 ve 20 de yazılı olanlara ilâveten sergi işleri ve güzel sanatları ve yayımı genişletmek için 
yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı, göstermeye ait kurma masraf
ları, okullar ve kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim vasıtaları, Türk ve îslâm Ansiklopedi
leri ile, tercüme yayım bürolarının malzeme ve yayım hazırlıkları, ilmî denet masrafları, öğretim 
levhaları ücretleri bu tertipten verilir. 

Madde 80 — İnceleme masrafları 
Vekâletçe yayınlanacak eserler ve incelenecek her türlü belgelerle serbest basma bırakılan ve şa

hıslar tarafından yazılan okul kitaplarının inceleme masraflan (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 masraflan 
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve ec

nebi memleketlerle yayım değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat masraflan. 
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Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

Madde 80 — Fulbright kültür anlaşması masrafları 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında (Fulbright) 

vakfı adı altında imzalanan kültür anlaşması gereğince çalışacak elemanlara, verilecek ücretler
den mevzuatına göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi maksadiyle hariçten 
getirilecek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerekti
receği her türlü masraflar. 

Madde 40 — Kültür münasebetleri umum masrafları 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanun

la onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının yapılmasının gerektirdiği her tür
lü masrafla memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağır
lanması, ecnebi memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu gruplarda görev
lendirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş harcırahları, ecnebi memleketlerden memleketimize gelecek 
öğrenci gruplarının misafir edilmesi ile ilgili her türlü masraflarla gelecek -iğrenci gruplarına 
mihmandarlık edeceklerin masrafları, Milletlerarası Kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi 
amacı ile Devletçe öğrenimleri deruhde edilen veya milletlerarasında mübadele suretiyle memleke
timize getirilen ecnebi öğrencilere verilecek burslar, harcırahlar ve başka öğrenim masraflariyle 
bunların üniversitelere ait her türlü hare, diploma, lâboratuvar ve öğrenim masrafları, kitap pa
raları, tedavi masrafları, giyim masrafları ve harçlıkları, ecnebi öğrencilerin yurt içinde meslekî 
bilgilerini artırmaıc, 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 satmalınması, 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 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 satmalınması, bunların taşıma ve imal masrafları, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçi 
gündelikleri. 

frasıl 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, 
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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 (fizikokimya, 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 
Fasıl 774 — Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 

Fasıl 775 — Karadeniz Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 
Hor çeşit yönetim, büro, yayın masrafları, 6059, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar gereğince verilecek üc

retler, harcırahlar, 1416, 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve tetkik için 
gönderileceklerin her çeşit masrafları, her nevi etüd, sondaj masrafları, yaptırılacak bina ve te
sislerin plân ve proje müsabaka ücretleri, her nevi inşaat ve tesisat, taşıt satınalma, işletme ve 
onarma masrafları, kira ve istimlâk masrafları, mahkeme hare ve masrafları, geçici olarak kul
lanılacak memur ve hizmetliler ücreti ve kuruluş maksadiyle yapılacak şair her çeşit masraflar. 
Bu tertipteki tahsisatta Maarif Vekâletince lüzumlu görülecek miktarları bu kanuna bağlı A/ l ve 
A/2 işaretli cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. 

Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti ile harcırahları da bu tertipten ödenir. 

Nafıa Vekâleti 

Fasıl 476 — 4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı ve kalfa kursu her türlü masrafları 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince açılacak meslekî kurslarda Vekâlet hesabına oku

yacak öğrencilerin masrafları karşılığı olarak Birliğe toptan yapılacak ödemeler. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Türk Mühendis ve Mimar 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 — 5511 ve 5948 sayılı kanunlar gereğince Gördes Kazasının nakledileceği yerde yapıla

cak mesken yol, su ve kanalizasyon inşası karşılığı 
741 nci fasıl aynen uygulanır. * 

ı -
Fasıl 745 — 5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek 

yüklenmeler 
Madde 10 —. Yapım masrafları 

Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması veya yaptı
rılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazların kurma masrafları, is
timlâk masrafları, yapı ve kurma işlerine ait keşif, plân ve proje masrafları ile bunlar için 
lüzumlu malzemenin satmalınması ve incelenme, muayene, düzeltme ücret ve masrafları bu işlerin 
gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Bu inşaatta istihdam olunan ecnebi uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek ücretler, har
cırahlar ve sözleşmelerinde yazılı sair masraflar bu tertipten ödenir. 
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Madde 20 — Makine ve vasıtaların onarımı 

Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların, yedek par
çaların satınalmması ile bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri masrafları. 

Madde 30 — Satmalınacak makine ve vasıtalar 
Meydan, pist, hangar ve işletme binaları için inşaat makineleri ile bu işlerin yapılması için lü

zumlu madenî aksamın satınalmması, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara gerekli her türlü maki-
na, teçhizat ve taşıtların satmalına bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, taşıma ve sigor
talama masrafları, montaj ve demontaj masraflariyle bu işleri inceleme ve düzenleme, muayene, tes
lim alma ücret ve masrafları, satmalınan malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo kirası, 
Gümrük Resmi ve vergileri ve ardiye ücreti. 

Fasıl 746 — 4677, 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt - Kabir yapımı her 
türlü masrafları 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Fasıl 781 — Demiryolları yapım masrafları 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin 

masrafları. 
Demiryolları inşaatında ray döşeme, donatım masrafları, kar siperleri, karla savaş, yer kayma 

ve berkitme masrafları. Poz ve ameliyat katarları için Demiryolları İşletme İdaresine verilecek 
ücretler, sürekli bakım masrafları, yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, ge
çici işgal masrafları. 

Yapımı biten ve işletmeye açılan demiryollarının istimlâk ve sair masrafları. 
Karla mücadelede çalıştırılanlara 3787 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince verilecek iaşe 

bedelleri 

Fasıl 783 — 6237 sayıb Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak barınaklar ya
pım masrafları 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Fasıl 784 — 5775 ve 6192 sayılı kanunlar geroğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Deniz vasıtalarında çalışacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecek ve giyecek masrafları. 

Fasıl 788 — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahları 
Keşif, denet, yünetim kabul ve sair işler için gönderileceklerin harcırahları ile hariçten getiri

lecek ecnebi uzmanların harcırahları ve sözleşmeleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler. 

Fasıl 792 — Yersarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım 
(Sarf şekli İcra Vekilleri Heyeti Karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna devredilebi

lir.) 
Bu fasla mevzu paranın 300 000 lirası Çanakkale - Yenice kasabasmda zelzele, dolayısiyle evle

rini kaybedenlere Emlâk ve Eytam Bankası tarafından yaptırılıp borçlandırılmak suretiyle tahsis 
edilen evlerin borçlarına mahsuben ve ancak Ödeme kabiliyeti olmıyanların hesabına ikişer bin 
lira Emlâk Bankasına ödenir. 

• 
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İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Fasıl 418 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan masrafları 
Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaallik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine mü-

taallik tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi sınai ve norm standart nizamnameleri 
mucibince fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak malların numuneleri
nin ambalaj, yollama ve tahlil masrafları, lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi ecza ve malzeme
nin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir 
(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 v© cihazları satmal
ına, onarma, nakliye ve sair masrafları, ekspertizlenmiş pamuk balyalarının mühürleri ve bun
ların nakliye ve ambalaj masrafları, tip numune hazırlanması ve bunların ambalaj ve nakliye 
masrafları, kira, ısıtma ve aydınlatma, basılı kâğıt ve defterler, kırtasiye, posta, telefon, telgraf 
ücret ve masrafları, öteberi döşeme ve demirbaş iş gömlekleri ve hademe giyeceği masrafları, ec
nebi uzmanların harcırah ve yevmiyeleri. 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
Madde 20 — Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri 

Ticaret müşavirlik veya ataşeliklerinde ecnebi tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satına-
lınması ve bu yerlere sevk ve tevzi masrafları (gideceklerin harcırahları hariç). 

Fasıl 756 — Sanat modelleri satınalmması ve dağıtılması masrafları 
Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, küçük sanatlar ,ile küçük sanat kooperatifle

rinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu kooperatiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamulle
rin evsafını yükseltecek fennî ve mekanik alet ve cihazların satınalmması, yaptırılması, kurul
ması, ambalajı, yollanması (PTT ücretleri hariç) ve bunların kullanılmasını öğretmek üzere 
açılacak kurslarda çalıştırılacak mütehassıslarla, ustaların ücret ve harcırahları, küçük sanatkâr
ların ve küçük sanat kooperatiflerinin çalışmalarını kontrol edeceklerin ücret ve harcırahları ile 
küçük sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle 
yapılacak propaganda, yayın, inceleme, sayım ile bu maksatla açılacak kursların her türlü mas
rafları (Bu tahsisatın lüzumlu miktarı veya tamamı yukarda sayılan bilûmum işlerde kullanıl
mak ve iktisat ve Ticaret Vekâletince verilecek talimat gereğince küçük sanat kooperatiflerini 
fennî ve mekanik cihazlarla teçhiz etmek üzere bu kooperatiflere kredi vermek maksadiyle toptan 
Halk Bankasına verilebilir). 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Fasü 422 — Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları 
Fasıl 423 — Trahumla savaş umumi masrafları 

Fasıl 424 — Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları 
Fasıl 425 — Sıtma ile savaş umumi masrafları 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon, 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 satınalma ve onarması, 
Kira bedeli. 
Taşıma masrafları. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar, (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). 
ilân ücretleri. 
îşçi ücretleri ile I§ Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Zaruret görülen ahvalde sigorta bedeli. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azalan 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 kurumları umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon, radyo ve sinema filmi ücret ve masrafları. 
Hizmetli giyeceği. 
Hasta, öğrenci, hizmetli ve nöbetçi memurlar yiyeceği. 
Her çeşit ilâç, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı. 
Yayın masrafları. y

 3 

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). 
îlân ücretleri. 
işçi ücretleriyle iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Muayene ve tedavi evlerine baş vuracak fakir hastalara verilecek ilâçların bedelleri. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında* bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
Talim ve tedris cihaz ve malzemesi. 
Şehir içi yol paraları, 
Bu müesseselerdeki öğrencilerin şehir içi ve tatbikat maksadiyle yapacakları seyahatlerde şehir

lerarası yol masraflariyle tatbikatla ilgili diğer masraflar, 
Muhtaç öğrencilere verilecek harçlık, hastalanan öğrencilerin memleketlerine yollanma, ilenle

rin teçhiz ve tekfin masrafları, 
imtihan, tören ve diploma masrafları 
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Köy ebe okuluna getirilecek köylü öğrencilere ayda 5 yüz kuruşu geçmemek üzere verilecek 

harçlıklar, 
Sigorta bedeli, ~" 
özel kanunlarına göre köy ebelerine ve sağlık memurlarına verilecek sağlık çantaları ile, sağ

lık malzemesi satmalma karşılığı, 
Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze masrafları, 
Akıl hastaları ile cüzzamlılarm ve bunlara refakat edenlerin harcırahları, 

Fasıll 428 — Hıfzissıhha 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 satmalma ve onarımı, 
Sigorta bedeli. 
Taşıma masrafları, 
Küçük onarmalar (kalorifer, havagazi, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
Yayın masrafları, 
İlân ücretleri, 
İşçi ücretleri ile îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Şehir içi yol paraları, 
îki vekâlet arasında mutabık kalınacak mevzularda verilecek fazla mesai ücretleri de bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 601 — Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları 
Vekâlet bu hizmeti, aynı gaye ile çalışan derneklere de bu fasıldan toptan tediyede bulunmak 

suretiyle gördürebilir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

Madde 81 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniş muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli 
Muhafaza teşkilâtının vilâyetlerde vazife görmekte olan motorlu kara vasıtalarının benzin, 

yağ, asit gibi akar yakıt ihtiyaçlariyle iç ve dış lâstikleri, patinaj zincirleri, radyoları, plâka re
simleri ve radyo abone ücretleri, diğer vergi ve resimlerle yukarda sayılan madde ve malzeme
lerin «Taşıma tertibi formülü» dışında kalan taşıma, sigortalama masrafları, üstüpü, gaz, güderi, 
sünger gibi temizlik malzemeleri ve bu tertibe dâhil maddelerin alımı için yapılacak eksiltme 
ilânlarına ait ücretler, akar yakıtların muhafazasına mahsus kablann alım ve tamir bedelleri ve 
bunlar için ödenecek ardiye ücreti, kiralar, kaçak kovalama işleri için icabında hariçten tutulacak 
kara vasıtalarının kiralan ile; 

Deniz muhafaza vasıtalarında kullanılan kömür, akar yakıt, makine yağlan ve bunlann «Taşı
ma formülü» dışında kalan taşıma ve sigortalama masrafları ve muhafazalarında kullanılacak kab, 
ambalaj masraf lariyl e bu işler için satmahnacak avadanlık ve tartı ve ölçü. aletlerinin bedelleri, 
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kömür ve akar yakıtların emniyetle muhafaza ve yangından korunması için lüzumlu malzeme ve 
cihazlarla bunların doldurma bedelleri, kaçak takibi için icabı halinde hariçten tutulacak deniz 
vasıtalarının kiraları, deniz vasıtalarının kaza ve hasarlarında yardım ve kurtarma masraflariyle 
her ne gaye ile olursa olsun bunların nakil ve yedekte çekilme masrafları, bu vasıtalara lüzumlu 
barometre, termometre, pusula gibi seyir ve rasat aletleri ve yedek parçaları, deniz fenerleri, hu
susi deniz haritaları tersimi masrafları, deniz filâma ve kitapları, madde ve malzemelerin alım
ları için yapılan eksiltme ilânları, bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma masrafları 
Vilâyetlere ait bilcümle vasıtaların tamir, tadil, kızak ve havuz masraflariyle atelyelerde kul

lanılacak her çeşit kömür, akar yakıt, su, elektrik, yedek parça, akümülâtör ve kabloların bedel
leri ve bunların imal, tamir ve şarj masrafları, 

Bu madde ve malzemenin korunması için alınacak veya yaptırılacak raf, dola]5 ve sair eşya 
bedelleri, atelyelerin her türlü demirbaş eşya, avadanlık ,tezgâh ihtiyaçları ve bunların bakım, ta
mir ve montaj masrafları, 

Atelyelerin yangına karşı korunmasında kullanılmak üzere satmalmacak malzeme ve cihazlarla 
bu cihazların doldurma masrafları, 

Atelyelere lüzumlu tersim malzemelerinin bedelleriyle bu tertibe giren işlere ait plânların mas
rafları, 

Tamir için hariçten tutulacak usta, çırak ve işçilerin yevmiyeleriyle îş Kanununun gerektir
diği her türlü masraflar, 

' Bu tertibe dâhil malzemenin ilân ücretleriyle taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak 
tacıma masrafları, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418— Gümrük hizmetleri masrafları 
Kimyahaneler masrafları ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerleri yaptırılacak iş 

gömleği, 
Satmalmacak örnek bedelleri, 
Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı. 
Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye azalarına Gümrük Kanununun 89 neu mad

desi gereğince verilecek huzur ücretleri, 
Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakma ve koruma masrafları, 
1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince satış komisyonlarında bulunacak gayrimuvazzaf 

azalara ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gereğince ödenecek huzur ücretleri. 
Bilirkişi ücretleri, 
Temizlik masrafları 
Bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalmacak makine, alet ve malzemeler 
Madde 30 — Deniz motörleri makineleri 

Komple deniz motörü, deniz motörleri makineleri ve teknelerin alım ve imali için lüzumlu 
masraflar bu tertipten ödenir. 
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Ziraat Vekâleti 

Fasıl 417 — Zirai savaş 
Fasıl 418 — Tarla ziraati tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mer'a kauçuk işleri umumi 

masrafları 
Fasıl 419 — Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatlan zeytin ve çay 

umumi masrafları 
Fasıl 420 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri umumi masrafları 

Fasıl 422 — Pamuk işleri umumi masrafları 
Fasıl 428 — Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumî masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler 
İşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile tş 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 parçalan, malzeme, muytabiye satınalma, imal ve onarma ve 

iaşe masrafları, 
İnceleme, denetleme, temizleme ve yoketme masraftan. 
Kurum ve lâboratuvarları ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satınalma ve bakım, 

malzeme ve iaşe ve çeşitli tatbikat masraflan. 
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 kurumların zirai araştırma masrafları. 

Hizmetlilerle (Bürolarda çalışanlar hariç) zirai mücadele, zeytin, çay ve tarla, tavukçuluk, 
ipekböcekçilik ve arıcılık, meyvacıhk işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelikçi
lere verilecek is elbisesi, şapka, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik, yatak, battani
ye masrafları. 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleri ile koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedeli, 

Yok edilecek ürünler, nebat ve parçalar için kanunlanna göre verilecek tazminat lüzumunda 
satmalmacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçaları ile zararlı böcek, yumurta, kurt, tırtıl kri
zalitleri bedeli (2906 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi) 

393 sayılı Kanunun 6 neı maddesi gereğince domuz öldürenlere verileeek para mükâfatı 
Zararlı hayvanlarla savaş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine umumi 

hükümler dâhilinde İcra Vekilleri Heyetince belirtilecek sayıda verilecek tazminat; yaralananlann 
ilâç bedelleri, yol masrafları ve mücadelede ölenlerin cenaze ve çelenk masrafları. 

3/14933 sayılı Kararnameye göre Arı Amerika yavru çürüklüğü hastalığı tesbit edilerek im
ha edilen arı ve kovanların sahiplerine verilecek tazminat bedelleri. 

örnek olacak işlerde çalışan köylülere 682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince parasız verile
cek fidan, tohum masrafları 

Her çeşit tabiî ve kimyevi gübre masraflan 
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, 
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Telefon kurma, konuşma ve onarma masrafları karşılığı, 
Kira bedeli, 
Harita, kadastro plân çizme ve çoğaltma masrafları, j 
Bu tertiplerdeki hizmetle ilgili yayın masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimler, 
Köy çayır ve meralarının ıslahı, kurulacak yoncalık ve korungalıkların hafriyat ekim, gübre* 

İtme, tohum, hasat ve harman masrafları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur hakları, 
îlân ücretleri. 

Fasıl 418 — 
Tarla ziraat tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mera kauçuk işleri umum tmasrafları 

Madde 60 — 
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. 
« ~ f . . . ^ . '.-• « • <•-

Madde 80 — 
Köylerde yapılacak hayvan besleme gösterileri için kullanılacak çeşitli bilûmum yemler, mine-

rai maddeler kulak son raptiye, süt ölçme kabı, ölçme şeridi ve bastonları, yem dağıtıcı masraflar. 

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 her türlü demostrasyon masrafları. 

Fasıl 424 — Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve serum kurumlan ve 
lâ-boratuvarlar kurma ve yönetim işleri umumi masraf lan 

Fasıl 425 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri umumi masrafları 
Fasıl 426 — Merinos işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, 
Seyis, çoban, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen se

yislerin harcırahları, iş 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 satınalma ve onarma masrafları, 
Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, sulama, r kurutma, yol* 

kaldırım, köprü, kanal, cetvel, kuyu, çeşme, arteziyen, su, padök ve elektrik, havagazı ve kalorifer 
tesisatı yaptırma ve bakım masrafları, 

Kurum ve lâboratuvarlar, ıslâh, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli masraflar, hastane ve dis
panserlere getirilen hasta hayvanların ameliyat, tedavi, ilâç, banndırma, yemleme ve bakım mas-
raflan, 

Seyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama, hayvan hastane
leri ve dispanserleri, aygır depoları, suni tohumlama ve sığır ıslah istasyonlan, 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-
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rinde bilfiil çalıştırılan memurların iş elbiseleri, sağlık malzemesi, ayakkabı, çizme, cibinlik satm
alına, onarma, yaptırma masrafları, 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleriyle koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve gereçlerin bedeli, 

Veteriner sağlık ve Zootekni çantaları, bunlara ait her türlü malzeme ile portatif karyola ve çadır 
masraf lan, 

Her nevi nakil vasıtaları, 
Telefon masraf lan, 
Suni tohumlamada deneme ameliyatında koruma ve tedavi banyolarında aşılama, tohumlama, ilaç

lama ve bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlar ve Hayyan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğin
ce öldürülen hayvanlar için 904, 1234 ve 4758 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat, 

Yapağı primi ve 904 sayılı Kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve .aynı Kanunun 11 ve 15 
nci maddeleri gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylülere parasız damızlık verilmek üzere boğa 
satmalma, nakil ve bakım masrafları, 

Yapağı primi ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz 
olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunu satmalma masrafları, 

Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumları satmalma ve nakil masrafları, 

Kira bedeli, 
Hayvan hastalıkları ile mücadelede mahallen tedariki zaruri bulunan bilûmum dezenfekdan 

maddelerin satmalma masrafları, 
Merinos damızlığı satmalma, bakma ve dağıtma masrafları, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Sigorta vergi ve resimleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
İlân ücretleri. 

Fasıl 428 — Küçük sulama ve kurutma işleri, sulu ziraat istasyonları kimyevi gübre, toprak etüd 
ve tahlil, toprak muhafaza 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 demostrasyoniarma ait her türlü masraflar, 

Sulu ziraat deneme istasyonlarının işletme, idare ve her türlü umumi masrafları, 
Köylerde ve çiftçi tarlalarında yapılacak kimyevi gübre demostraşyon denemeleri ve teşmili 

işleri için satynalınacak her türlü kimyevi gübreler ve diğer umumi masraflar, 
Sulama tatbikat grupları, toprak etüd ve haritalama eksperleri, arazi ıslah ekiplerinin arazi 

faaliyetlerinde lüzum olacak her türlü tersim malzemesi, haritalar, toprak etüd aletleri, portatif 
çadır, karyola, termos, gazocağı, lâmba, iş elbisesi, ayakkabı, çizme, sağlık malzemesi gibi her 
türlü ihtiyaçların temini masrafları, 

Toprak tahlil lâboratuvarlan için lüzumlu malzeme, kimyevi tahlil maddeleri, lâboratuvarda 
çalışan memur ve müstahdemlerin lâboratuvar gömlek ihtiyaçları masraflan, 

işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunların iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminat
ları, 

Artırma ve eksiltme komisyonlannda bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Hizmetle ilgili yayın masrafları, 
flân fcretleri, 
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Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterleri, 
Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat makineleri akar yakıt masrafları, 
Her nevi nakil masrafları, 
Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
Kira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimler. 

Çalışma Vekâleti 

Fasıl 416 — Çalışma Enstitüsü umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı kâğıt ve defterler, 
Kira bedeli, 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları, 
451 nci fasıldaki yayın masrafları, 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları, 
Enstitüye celbedileceklerin yol paraları ile yolda geçecek müddete ait yevmiye, kurs yevmiyeleri, 
Enstitüye İstanbul dışından tâyin edilecek Türk personelin harcırahları, 
Ecnebi mütehassıslara ödenecek gündelikler ile bunların memleket içi seyahat masrafları, 
Diploma töreni masrafları, 
îlân ücretleri, 
Enstitünün hususiyetinin gerektirdiği ve mahallî para ile ödenmesi mümkün diğer masraflar, 
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1956 
Yılı Bütçe Kanununun altıncı maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetliler için 
tcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 





B t m m MİLLET MECLİSİ 

Kullaıuldığ! 
Görevin cinsi 

Geçici hizmetliler üe- Başmühendis 
reti Isıtma mühendisi 
Meclis Bahçesi geçici Kazan şefi 
hizmetliler ücreti Isıtma mühendis yardımcısı 
Millî Saraylar geçici Klima santralcisi 
hizmetliler ücreti Kaynakçı 
Yeni Meclis binası ge- Atelye şefi 
cici hizmetliler ücreti Marangoz 

Hademe 
Dosya memuru • t 
Evrak ınüvezzii 
Arşiv memuru 
Sürveyan 

» 
Makinist 
Umumi temizlik işçisi 
Amele 

» 
» 
» 

Çütcj 
» 
» 

Kontrolör 
» muavini 

Temizlik işçisi 
Arşutek 
Tamirat kontrol memunl 

Mütehassıs usta 
Fayansçı, mermerci 
Birinci sınıf usta (A) 
Taşçı, betoncu, dülger camcı ma
rangoz 
Birinci smıf usta (B) 
Taşçı, betoncu, dülger camcı, te
nekeci, marangoz 
Birinci smıf usta (C) 
Duvarcı, sıvacı, boyacı , 

• İkinci smıf usta 
Duvarcı, sıvacı, boyacı 
Amele 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
:ı 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

Aded 

2 

5 

- 6 " 

•) 

O 

10 

A: 

1 

ı, 

1 

o 

2 
3 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
4 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

12 
12 
8 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

12 

y 

Aylığı 

875 
850 
500 
500 
500 
400 
400 
350 
150 
350 
250 
250 
300 
300 
350 
125 
150 
200 
150 
80 

250 
225 
200 
300 
175 
150 
300 
200 

Yevmiyesi 
Lira K. 

Belediye rayi
cine göre 

5 » 

» 

» 

» 
» 



RİYASETİ CUMHUR 

Bütçe yılı : 
Fasıl 
Madck : 
Nev'i 

.1956 
208 
— 

Geçici niametliH. 
ücreti 

Aded Unvan 

Aşçıbaşı 
Metrdotel 

Aylık ücreti 
Lira 

875 
875 

Müddet 

12 Ay 
12 Ay 

BASIN - YAYIN VB TURtZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

6128 sayılı Kanuna müsteniden yeniden kur alacak üç radyo istasyonunun inşam müddttmce çalış
tırılacak geçim hizmetlilerin 1956 yıh kadrom 

F. M. 

203 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti Teknisiyen 
(3656 sayılı Kanunun » 
19 ncu maddesine tâbi Tercümau 
geçici hizmetliler) Memur 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

3 
1 
1 
o 

l 
6 

875 
750 
625 
400 • 
350 
300 

12 
& 

.12 
12 
12 
12 

ISTATISTIK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

203 Geçici hizmetliler ücreti Tasnif şefi 

» memuru 

1 280 
1 250 
2 150 

12 
12 
12 
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TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu V€. Kadastro Okulu ve Tapulama Kursu Yönetim ve Öğretim Kundu üe tapu arşivlerinin ye
nilenmesi işlerinde merkezde çalıştırılacakların 1.HI.1956 dan 28.11.1957 tarihine kadar olan kadroları 

Tapu ve Kadastro Okulu, tapulama kursu yönetim ve öğretim kadroları 
** (Barem Kanununu bağh kadrolar) 

MERKEZ 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Kurs müdürü 
teri ücreti Kurs mutemet ve kâtibi 

idare memuru 
öğretmen 

Aded 

1 
1 
1 
17 
32 

Beheri 
Lira K. 

200 
200 
150 
250 
250 

Hizmet. 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
11 
12 

Tutan 
Lira K. 

2 400 
... 2 400 

1. 800 
46 750 
96 000 

149 350 

(3656 »ayık Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler) 

Daktilo 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Başarşiv ayırıcısı 
Arşiv ayırıcısı 

Defterci 
Daktilo 
Takipçi • 
Başciltei 

1 
1 
l 
1 
1 
9 
2 
2 
i 
2 
0 
5 
12 
10 
11 
4 
1 
1 
1 

125 
150 

• 125 
125 
100 
75 
75 
75 
400 
300 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
150 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

i 500 
1 800 
1 500 
t 500 
1 200 
8 100 
1 800 
1 800 
4 800 
7 200 
13 500 
12 000 
25 200 
18 000 
16 500 
4 800 
l 800 
1 800 
4 200 



6~ 

F. M. Tahsisatın nevi Memuriyetin nev'i 

Cütei 

Hademe 
BaşpUot 
Bâsıt 
BaşmaMnist 
Maldntet 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti Tutan 

Ay Lira K, 

1 
1. 
J 
1 
o 
5 
1 
1 
1 
1 

250 
225 
200 
160 
125 
100 
625 
560 
400 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
£ 
12 
12 
12 
12 

3 000 
2 700 

* 2 400 
1 800 
a ooo 
6 000 
7 500 
6 600 
4 800 
4200 

17İ 000 

Tapulama Kursu Yönetim m Öğretim Kurulu ile tapu kayıtlarının çıkarünum işlerinde vilâyetlerde 
çalıştmlaeaklann 1,111.1956 dan 23.11.1937 tarihine kadar kadroları 

Vilâyetler topulama kursu yönetim ı*e öğretim kadroları 

(Barem, Kanununa bağlı kadrolar) 

203 12 Vilâyetler geçici hiat- Kurs müdürü 
metlileri ücreti Kurs mutemet ve kâtibi 

öğretmen 

1 
1 

12 

200 
175 
250 

12 
12 
12 

2 400 
2 100 

36 000 

40 600 
'.'. '. "'t " | CSC 

(863$ myıh Kanunun 19 mu maddesine dâhÜ müteferrik müştahdemf-er) 

Arşiv ayırıcısı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ÇÜtçİ 
Kapıcı 
Defterci 
Hademe 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 
4 
2 

15 
40 
59 
45 
1 
1 

20 
6 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
125 
100 
UOO 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 000 
10 800 
4 800 

31 500 
72 000 
88 500 
54 000 
2 700 
1 500 

24 000 
7 200 

309 000 



TOPRAK VE ÎSKÂN ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

(Toprak ve iskân kursu) 

Hizmet 
Beheri müddeti ' Tutarı 

F. M. Tahsisatın nev'i , Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 Merkez geçici hizmetli- Kurs öğretmeni 12 175 12 25 200 
leri ücreti 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ 

10.111.1956 tarih ve 4/6896 sayılı ve 11. VII .1936 tarihli ve 4/7609 sayıh icra Vekilleri Heyeti 
Karariyle tasdik olunan kadrolar 

203 11 Kara Kuvvetleri geçici M. M. Vekaleti Komptrolörlü-
hizmetliler ücreti ğiX için tercüman 1 750 10 7 500 

M. M. Vekâleti Kompteolörlü-
ğü için akreditifler tasfiye me
muru 1 400 ' 12 4 800 
M. M. Vekâleti Temsil Bürosu 
için istanbul halkla münasebet
ler sivil memuru 1 300 12 3 600 
E. U. Rs. Harb Tarihi Dairesi 
için : 
Tarih yazar uzman 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Arşiv tasnif memuru 
» » » 

Askerî Müze uzmanı 
E. U. Rs. NATO Koordinasyon 
Bürosu için : 
Tercüman 

> 
» 
» 
» 

3 
4 
1 
1 
1 
1 
o ö 
1 

7 
3 
2 
2 
1 

750 
550 
550 
550 
550 
400 
350 
550 

750 
750 
625 
625 
550 

12 
12 
11 
10 
9 
7 
9 

12 

12 
10 
12 
10 
10 

27 000 
26 400 
6 050 
5 500 
4 950 
2 800 
9 450 
6 600 

63 000 
22 500 
15 000 
12 500 
5500 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

E. U. Bs. Eğitim Dairesi için : 
Dil öğretmeni 

» » 
» » 

Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri 
için : 
îmanı 

» 
K. K. Ordonat Dairesi için : 
Teknisiyen 

» 

Mütercim daktilo 
K. K. İstihkâm Dairesi için : 
Teknisiyen 

» 

* 
> Tercüman 

» 

» 

E. U. Matbaası için : 
Matbaa uzmanı 

» teknisiyeni 
Millî Müdafaa Yüksek Kurulu 
Sekreterliği için : 
Tercüman 
Daktilo 
Erzincan Askerî Lisesi için * 
Daktilo 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira 

1 875 12 7 200 
1 750 12 6 000 
2 400 12 7 200 
1 300 12 2 400 

1 500 12 6 000 
] 500 9 4 500 

1 
1 
1 
4 
2 

875 
750 
625 
550 
625 

12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
9 000 
7 500 
26 400 
15 000 

18 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
19 
1 
18 
7 
5 
1 
2 
5 
1 
1 
1 

875 
875 
750 
625 
625 
550 
475 
400 
350 
350 
300 
250 
250 
750 
625 
550 
550 
500 
400 

12 
10 
10 
12 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
12 

189 000 
52 500 
7 500 
7 500 
6 250 
11 000 
4 750 
48 000 
79 800 
3 500 
64 800 
21 000 
12 500 
9 000 
15 000 
33 000 
5 500 
6 000 
4 800 

1 500 9 4 500 
1 750 7 5 250 

5 750 9 33 750 
2 250 9 4 500 

1 150 12 1 800 
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P. M. Tahsisatın nev'i Meım 

Laborant 
Hademe 
Aşçı 
Terzi 
Berber 
Kunduracı 
Kalaycı 
Çamaşırcı 
Duvarcı 
Şoför 
Kolacı 

Aded 

2 
6 
1 
1 
"2 
i 
1 
1 
l 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

150 
150 
200 
200 
200 
200 
200 
150 
200 
300 
150 

Hizmet 
müddeti 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan-
Lira K. 

3 600 
10 800 
2 400 
2 400 
4 800 
2 400 
2 400 
1 800 
2 400 
3 600 
1 800 

178 994 450 

203 12 Hava Kuvvetleri geçici tnşaat teknisiyeni 
hizmetliler ücreti » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

203 13 Deniz Kuvvetleri geçici İnşaat teknisiyeni 
hizmetliler ücreti » *. 

Sıhhi personel 

4 
0 
4> 

4 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 

30 

2 
1 
6 
2 
2 
i. 

875 
750 
625 
500 
450 
400 
350 
300 
875 
750 
500 
450 
300 
875 

625 
550 
475 
400 
475 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
9 

12 
12 
12 
10 
12 
12 

42 000 
18 000 
30 000 
12 000 
27 000 
4 800 
4 200 
3 600 
17 500 
7 500 
15 000 
4 500 
6 000 
7 875 

199 975 

15 000 
6 600 
34 200 
8 000 
11 400 
4 800 

9 

14 80 000 
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F* M. 

204 11 

Tahsisatın nev i 

lüğü geçici hizmetliler 
ücreti 

Kara Kuvvetleri ecnebi 
uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

Memuriyet in nev 'i 

Jeodezi öğretmeni 
Fotogrametri öğretmeni 
Muvazene öğretmeni 
Astronomi ve matematik öğret
meni 
Kartoğrafya öğretmeni 
Jeomorfoloji öğretmeni 
Hesapçı 

» 
» 

Rasatçı 
» 

Süvari Okulu için : 
Binicilik uzmanı 
Amerikan Askerî Yardım Ku
rulu için : 
Tercüman 

» 
» 
» 

,» 
» 

B. U. Rs. Eğitim Dairesi için : 
Yabancı dil uzmanı 

» » » 
» » » 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
7 

26 

i 

7 
13 
19 
23 
12 
4 

o 
2 
2 

86 

Beheri 
Lira K. 

150 
150 
150 

150 
150 
160 
400 
400 
400 
550 
550 

1 800 

875 
750 
625 
550 
475 
400 

630 
500 
330 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

6 
6 
6 

6 
6 
5 

12 
11 
10 
11 
10 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

900 
900 
900 

900 
900 
750 

48 000 
4 400 
4 000 
6 050 

38 500 

106 200 
->.i. . n»r n . .• a c r 

21 600 

73 500 
117 000 
142 500 
151 800 
68 400 
19 200 

22 680 
12 000 
7 920 

636 600 
- "i , .ı saz s= 

304 12 Hava Kuvvetleri ecnebi 
uzman ve hizmetlÜerle 
bunlara yardmıcı per
sonelin ücretleri 

204 13 Deniz Kuvvetleri ecnebi 
uzman ve hizmetlÜerle 

• bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

Tercüman 650 12 15 600 

Hidrografi 
Seyir 
Makine 
D. S. A. 
D. S. A. 
Badar 
Topçu 
Dil 

uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

2 677 41 
2 568 41 
2 259 40 
2 259 40 

958 60 
2259 40 
1597 65 
1 597 65 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

*2 
12 

32 128 92 
30 820 92 
27 112 80 
27 112 80 
11 503 20 
27 112 80 
19 171 80 
95 859 



F. M. Tahsisatın nevi 

u 

Memuriyetin nev'i 

Tercüman (Elektrik teknik) 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
3 
1 

18 

Beheri 
Lira K. 

875 
750 
625 
625 

Hizmet, 
müddeti 
Ay 

12 
12 
n 8 

Tutarı 
Lira K. 

10 500 
9 000 
22 500 
5 000 

317 822 24 

DAHİLİYE VEKALETİ 

1956 yûı Bütçe Kanunum >.n 5 nci maddes-iyU verilen yetkiye dayanılarak (E) cetvelim giren ter-
Hpl-erden idare edihn hizmetliler için İcra Vekilleri, Heyeti Karanyle uygulanmış olan kadrolar 

İ03 Merkez geçici hizmetli- Kaymakamlık kursu 
ler ücreti Kurs âmiri 

Âmir yardımcısı 
Daktilo 

» 
Dağıtıcı 
Hademe 
Konferans (*) 

Meslek kursu : 
Başkan 

» yardımcısı 
öğretmen 
Kâtip 
Teksir memuru 
Hademe 
Konferans (••) 

Vekâlet muhasebe dairesi 
Hemur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 

1 
1 
8 
1 
1 
.1 

100' 

400 
300 
225 
150 
150 
100 
15 

400 
300 
100 
225 
175 
100 
5 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn • 

4 800 
3 600 
2 700 
1 800 
1 800 
1 200 
4 500 

20 400 

4 800 
3 600 
9 600 
2 700 
2 100 
.1 200 
500 

. 24 500 

1 200 ı r>oo 

(®), (**) Bir kiğinin vereeeği konferans .$aym haftada dördü geçemez. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin ııev'i 

Memur 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 175 
2 175 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
8 

Yekûn 

Tutan 
Lira K. 

2 100 
2 800 

6 500 

ITnıumi yekûn 51 

EMNtYB UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1956 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren ter
tiplerden idare edilen hizmetler için icra Vekilleri Heyeti Karan ile uygulanmış olun kadrolar 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Yüksek uzmanlık kursu 
metliler ücreti öğretmen 2 150 2 600 

» 5 100 2 1 000 
Konferans 184 10 1 340 

•2 940 

Çeşitli meslekî kurslar : 
öğretmen 

» 
» 

Konferans 

3 
9 
3 

702 

100 
100 
100 

5 

3 
1 
5 

900 
900 

1 500 
3 510 

6 810 

öğretmen ve konferansçılara haftada dört saati geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun gereğince 
ücret verilecektir. 

(•**) Sekiz aylık kadrolar ancak Temmuz - Şubat aylan arasında kullamlabilir. 
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MALÎYE VEKÂLBTÎ 

Kararname No. 4/4896 

ücretleri, ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli daire
lerin 1956 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine göre tertiplerine konulan tahsisattan verilmek üzere 
çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1. I I I . 1956 - 28.11.1957 tarihleri ara
sında muteber olmak üzere tasdiki Maliye Vekâletinin 6 . I I I . 1956 tarihli ve 111109-8/3327 sayılı 
yazısı üzerine: îera Vekilleri Heyotinoc 10. ITT. 1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

F. M. 

203 11 

Tahsisatın 

Merkez geçici 
1er ücreti 

t 

nev'i 

hizmetli-

Memuriyetin nev 'i 

Arşiv başorganizatörü 
» I nci sınıf organizatörü 
» 11 nci » » 

- » I I I ncii » » . 
?> şefi 
» baştasnifçi.si 

Piş memuru 
» » 

Ar ş iv i nei sınıf tasnifçi 
» I I nci » •» 

Arşiv memuru 
» » 

Piş memuru 
Sayıcı f#) 

Aded 

2 
* 4 

2 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
3 
2 
4 

Beheri 
Lira K. 

625 
550 
475 
*400 
350 
350 
350 
300 
300 
250 
250 
200 
200 
150 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

v 12 
12 
12 
3 

Tutarı 
Lira K 

15 000 
26 400 
11 400 
14 400 
4 200 
8 400 
4 200 
3 600 

14 400 
15 000 
3 000 
7 200 
4 800 
1 800 

Millî Emlâk Fmum Müdürlüğü 
Usta 1 350 

203 12 Vilâyetler geçici hk- Millî emlâk memur yardımcısı 1 550 
metliler ücreti » » » » 7 250 

» » » » H 200 
» » » » 9 175 
» » » » 76 150 

133 800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

4 200 
6 600 

21 000 
19 200 
18 900 

136 800 

202 500 

Maliye Okulu 
1956 yıh öğretmen kadrosu 

203 11 Merkez geçici hizmetli- öğretmen 
ler ücreti 

4 250 12 12 000 

(*) l . UT , 1956 - Ş8, II , 1957 tarihleri arasında istihdamedilecektir. 
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Kararname No. 4/8019 

Ücretleri, Maliye Vekâleti*1956 yılı Bütçesinin (E) cetveline dâhil 203 ncü (Geçici hizmetliler üc
reti) faslının 11 iıci (Merkez geçici hizmetliler ücreti) maddesine konulan tahsisattan verilmek su* 
retiyle Maliye Okulunda çalıştırılacak öğretmenlere ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1. X . 1956 
tarihinden muteber olmak üzere tasdiki, Maliye Vekâletinin 18. IX . 1956 tarihli ve 111111-1/12285 
sayılı yazısı üzerine, 6695 sayılı Kanunun 5 nci maddesine tevfikan, îcra Vekilleri Heyetince 2.X. 
1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

F. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Maliye Vekâleti JMaUye Okulu 

öğretmen kadro cetveli 

203 11 Merkez geçici hizmetli- öğretmen (*) 
ler ücreti 

11 250 13 750 

MAARİF VEKÂLET! 

(fi) cetveline üHn-aden İcra Vekilleri Heyetinden almû,n kadrolar 

Yaytm işleri 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Tashihçi 
ler ücreti Tashihçi (Aynı zamanda dakti

lograf) 
Tasnifçi 
Tasnifçi (Aynı zamanda dakti
lograf) 
Daktilograf ve dağıtıcı 

» » » 
» (Yabancı dü bilir) 

1 

1 
1 

l 
1 
1 
1 

250 

250 
175 

175 
150 
150 
350 

Türk Ansiklopedisi Bürosunda ealıstırüacaklar 

tdare memuru 
Kartograf 
Fiş memuru 
Tasnif memuru 
Karşılaştıncı 
Daktilograf 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

225 
300 
200 
200 
250 
175 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 000 

3 000 
2 100 

2 100 
1 800 
t 800 
4 200 

2 700 
3 600 
2 400 
2 400 
3 000 
4 200 

(®) 1 Ekim i95$ dam itihürm muUber olmuk üzer a. 



— 16 — 

F. M. Tahsisatın1 nevi Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
Fotoğrafçı 
Odacı 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K, Ay Lira K. 

1 
1 
1 

125 
100 
100 

12 
12 
12 

1 500 
1 200 
1 200 

Koy okulları ve ük öğretmen okulları inşaat islerinde çalıştırılacaklar 

Başteknisiyen 
Mimar 

625 
475 

12 
12 

7 500 
5 700 

Yekûn 53 400 

îmam - Hatip okulları kursları 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- öğretmen 
metliler ücreti » 

Hademe 

1 
10 
31 

400 
200 
150 
100 

12 
12 
12 
12 

4 800 
38 400 
55 800 
6 000 

Umumi kütüphaneler tasnif işlerinde çalıttınlacetkUır 

Tasnif memuru 
» » 

Yazıcı ve daktilo 
» » » 
» » » 

Mütehassıs eiltçi 
Mütehassıs ve ciltei 
Temizleyici 

8 
8 
4 
5 
7 
1 
2 
4 

250 
200 
175 
150 

-125 
175 
200 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
32 

24 000 
19 200 
8 400 
9 000 
10 500 
2 100 
4 800 
4 800 

hlâm Ansiklopedisi Bürosu memw ve hizmetlileri 

Fiş memuru 

Tanhihcj 
Odacı 

1 
4 
<> 
o 

225 
200 
200 
100 

12 
12 
12 
12 

2 700 
9 600 
4 800 
3 000 

Köy- okullun yapı işlerinde çalıştırılacaklar 

Yapı ve tesis teknisiyeni 
Makinist 

1 
l 

250 
525 

12 
12 

3 000 
2 700 

Yetiştirme yurtlarında çalıştırılacaklar 

Şoför 
Bekçi 
Doktor 
Hastabakıcı 

2 
4 
fi 
4 

200 
150 
200 
125 

12 
12 
12 
12 

4 800 
7 200 
14 400 
6 000 
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M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Meslekî ve teknik kurslar 

öğretmen (Usta) 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay 

9 400 12 

Tutarı 
Lira K 

43 200 

Kurs ustası 
Teknisiyen (Mütehassıs) 

Şoför 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Mütercim daktilo 

9 
20 
20 
20 
24, 
26 
20 
1 
1 
1 
5 
3 
7 
5 
5 
2 
2 

400 
350 
300 
250 
225 
175 
100 
875 
875 
875 
750 
625 
350 
350 
300 
750 
625 

12 
12 
.12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

43 200 
84 000 
72 000 
60 000 
64 800 
54 600 
24 000 
10 500 
10 500 
10 500 
45 000 
22 500 
29 400 
21 000 
18 000 
18 000 
15 000 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 
1 
2 
l 

350 
300 
200 
225 

12 
12 
12 
12 

4 200 
3 600 
4 800 
2 700 

MilU, Kütüphane 

Fiş teksircisi 
Gece bekçisi 

200 
200 

12 
12 

4 800 
2 400 

Eski işerler ve müzeker 

Uzman teksiniyen 875 12 73 500 

Gazi Eğitim. Enstitüsü 

Ecnebi uzman, öğret- Uzman 
men ve hizmetlilerle » 
bunlara yardımcı per- öğretmen 
sonelin ücretleri » 

2 l 250 
t 2 000 
1 1 500 
1 1 200 
2 900 
2 400 

10 
11 
12 
12 
12 
12 

251)00 
22 000 
18 000 
14 400 
21 600 
9 600 
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M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 
Beheri 

Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti Tutan 

Ay Lira K. 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 1 1000 
1 900 
1 400 

12 
12 
12 

12 000 
10 800 
4 800 

Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestram 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1566 
1280 
2 500 
1500 
500 
300 

4 000 
2000 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 

93 960 
138 240 
30 000 
18 000 
6 000 
3 600 
24 000 
12 000 

Güzel Sanatlar Ak ad'esimi 

Uzman 
» 
» 

1 
1 
1 

700 
567 
100 

12 
12 
12 

8 400 
6 804 
1 200 

Meslekî ve teknik okullar 

Uiinan 
» 
» 
» 

Orta öğretime bağlı okullarda 

öğretmen. 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
o 
3 
1 

3 000 
2 500 
2 000 
2000 
1800 
1200 
1200 
1200 
3 000 
2 500 
2 500 
1800 
875 
650 
550 
475 

hrıhcaklar 

l 
5 
13 

1500 
1500 
1 250 

8 
4 
5 
4 
6 
12 
6 
8 
5 
6 
r 
0 
8 
12 
12 
fi 
12 

12 
6 
12 

24 000 
10 000 
10 000 
10 000 
21 600 
43 200 
14 400 
38 400 
15 000 
30 000 
12 500 
14 400 
10 500 
15 600 
9 900 
5 700 

18 000 
45 000 
195 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
> 
> 
» 

> 

mtrltr i'f. mifattU'<r 

Uemtn 

MÜU Kutuplum* 

Uzman 

Aded 

HİMâ»t 
Beheri müddeti Tutarı 
Lira K. Ay Lira * 

10 
13 
20 
8 
20 
1 
13 
5 

• • * 

l 

1 

1250 
1000 
1000 
800 
800 
750 
700 
600 
300 

1200 

350 

6 
12 
6 
12 
6 
12 
12 
12 
12 

6 

12 

75 000 
156 000 
120 000 
76 800 
96 000 
9 000 

109 200 
36 000 
7 200 

7 200 

4 400 

Ankara KörUr Okulu ve Yttiştirmt Yurdu 

Uzman 1 1560 12 18 720 
t 550 12 6 600 

Yekûn 1745764 

S 

VATll VIKÂLSTİ 

Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisliği 
203 11 Merkez geçici hizmetli- Teknisiyen 

ter ücreti » 

Kartograf 
tnglkce bilir tercüman 
Dosya ve 

» » 
» » 
» » 
» » 
* » 
» » 
» • » 

kâğıt şefi 
» •» 

tasnif şefi (•) 
* » 
» memuru 
» » (•*) 
» » (•*) 
» » « 

3 
& 
İ 
1 
1 
1 
3 
1 
i 
1 
3 " 
1 
1 
1 

875 
750 
«25 
475 
400 
475 
400 
250 
350 
350 
300 
300 
300 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
2 
2 
12 

31 500 
81 000 
7 500 
5 700 
4 800 
5 700 
14 400 
3 000 
3 500 
4 200 
10 800 
600 
600 

1 800 

( * ) i .V .1956 dan itibaren 10 aylık. 
(•*) i. III. 1956 dan itibaren £ ayM. 



F. M. Tahsisatın nevi 

* 

Memuriyetin neyi 

Dosya ve kayıt memuru 
» > * > 

Depo memuru 
Arşiv > 
Maviei 
Pansumancı 
Gönderme memuru 
Şoför 

» 

Aded 

"" \ 
6 2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Beheri 
Lira K. 

225 
175 
225 
200 
200 
175 
150 
350 
300 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 

. 12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

16 200 
4 200 
2 700 
2 400 
4 800 
2 100 
1 800 
8 400 
3 600 

221 300 

Yapı ve İmar iğleri Reisliği 
Başteknisiyön 
Teknisiyea 

» 
» 
» 
» 
» 
* 

Fenni tesisataı 
» * 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Organizatör 
Kartograf 

• 

Dosya re tasnif memuru 
» » » 
» » » 
* » » 
» » » 
» » » 
» » » 

'» » » 
» » » 
» » » 

ATIJİT memuru 
» » 

C) 
(** 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
* 

) 

(•) 

(**) 
( • ) • 

(••) 

1 
« 
6 

11 
4 
4 
1 
2 
2 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
350 
300' 
750 
550 
400 
350 
300 
250 
225 
550 
350 
400 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
250 
225 
200 
350 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
2 

10 
12 
12 
2 

12 
12 
12 
10 
2 

10 500 
84 000 
54 000 
82 500 
26 400 
22 800 
4 200 
7 200 

18 000 
33 000 
19 200 
12 600 
7 200 
3 000 
2 700 
6 600 
4 200 
8 000 
4 200 
1 400 
3 500 
3 600 

10 800 
600 

3 000 
5 400 
2 400 
3 500 

600 

(• ) l . y . 1936 im itibım 10 tykk. 
(—) l.III. 1956 dan itibmvn * 9yl0. 



F. M. Tahsisatın nev'i 
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Memuriyetin nev'i 

Teksir memuru 
Kayıt ve tasnif memuru 
Tercüman 
Daktilo (•) 

» 
» (**) 
» 
» 

Ambar memuru 
Depo » 
Sürveyyan 

Pnvantör 

Makinist ve şoför 
Bekçi 
Elektrikçi 
Marangoz 
Kaloriferci 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
10 
4 
2 
1 
1 
4 
14 
1 
1 
1 

225 
175 
475 
300 
250 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
225 
250 
300 
150 
350 
300 
150 

12 
12 
12 
10 
12 
2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12. 
12 
12 
12 
12 
12 

2 700 
2 100 
5 700 
3 000 
6 000 
500 

2 400 
2 100 
1 800 
3 000 
2 400 
8 400 
3 600 
9 000 
8 100 
24 000 
8 400 
3 600 
2 700 
3 000 
14 400 
25 200 
4 200 
3 600 
1 800 

Hava Meydanları İnşaat Müdürlüğü 

596 800 

Başteksiniyen 
Teknisiyen 

» 
Dosya ve kayıt şefi 
Ambar şefi 
Dosya ve evrak kayıt memuru 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

875 
750 
550 
350 
300 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
18 000 
6-600 
4 200 
7 200 
3 000 

49 500 

( * ) 1 .V . 1956 dan itibaren 10 aylık. 
(**) 1 . III. 1956 dan itibaren 2 aylık. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

203 12 Vilâyetler geçici 
metliler ücreti 

Demiryollar t'e Lime 

hiz- Hekim (Derece : 
Teknisiyen 

» 
» 
» 

Aded 

mlar İnşaat ReüUği 

6) 

Dosya ve kayıt memuru 
» » » 
» » » ' 
» » tasnif 

» 
» 

memuru (#) 
Malzeme depo memuru 
Arşiv ve ayniyat 

» » » 
memuru 

» 
Teslim alma memuru 
Dosya memuru 
Yollama » 
Santralci 

» 
» 

Sürveyyan 
» 
» 

$oför 
» 
» 
> 

Muhafız 

2 
t* 

9 
5 
4 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

50 
5 
3 
1 

10 
11 

Beheri 
Lira K. 

400 
875 
750 
625 
550 
225 
200 
150 
300 
250 
300 
250 
200 
250 
175 
225 
200 
150 
300 
225 
200 
300 
250 
225 
200 
150 

Hizınel 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

n 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira Ko 

9 600 
52 500 
81 000 
37 500 
26 400 
2 700 
2 400 
1 800 
3 000 
3 000 
3 600 

18 000 
2 400 

21 000 
2 100 
2 700 
2 400 
1 800 
3 600 

24 300 
120 000 
18 000 
9 000 
2 700 

24 000 
19 800 

495 300 

Yap} re İmar İşleri Reisliği 

V. Mühendis veya Y. Mimar 
(İhtisas mevkii) (Derece : 1) 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 

3 
13 
J.1 
16 
6 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
31 500 
117 000 
82 500 
105 600 
34 200 
14 400 
8 400 

(*) 1 . V. 1956 dan itibaren 10 aykk. 



P. M.. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Fennî tesisatçı 
3> • * 

» * 
» & 
» » 
» * 

Daktüo 

^ 
^ 

Dosya ve tasnif memuru 
» » » » 

Kayıt memuru (•) 
» » (*•) 
Vı *fi> 

Tesisat stirveyyam 

Sürveyyan 
% 
t? 

& 
35* 

& 

Bekçi 

Beheri 
Aded Lira K. 

2 300 
1 250 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
2 

16 
13 
9 

21 
21 

1 
i 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
225 
200 
300 
250 
250 
225 
225 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
150 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira & 

7 200 
3 000 

18 000 
7 500 
6 600 

11 400 
14 400 
8 400 
7 200 
6 000 
5 400 
7 200 
6 300 
5 400 
7 200 
3 000 

500 
3 000 
2 700 

16 200 

8 400 
57 600 
39 000 
24 300 
50 400 
44 100 

1 800 
1 800 

778 100 

Hava Meydanlan İnşaat Müdürlüğü 

Teknisiyen 
Ambar memuru 

750 
200 

12 
12 

27 000 
2 400 

29 400 

( * ) 1. V. 1956 dm itibaren 10 ayhk, 
(mm) l.III. 1966 dm itibaren 2 aylık. 



F. M. Tahsisatın nev'i 
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Memuriyetin nev'i Aded 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 
Lira K. Ay Lira K. 

4585 sayûı Kanun gereğince açüacak yapı kalfa kursları müdür, öğretmen ve hizmetliler kadrosudur 

Kurs müdürü 
öğretmen (•) 
İdare memuru 
Daktilo 
Odacı 

4 
2 
4 
4 
4 

- . • ^ 

450 
350 
125 
100 
100 

4 
4 
4 
4 
4 

7 200 
16 800 
2 000 
1 600 
1 600 

29 200 

Demiryollar ve Limanlar tnsaat Reisliği 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Yabancı 
» 

Uzman 

Yapı 

Yabancı 
» 
» 

. uzman 
» 

mühendis 

ve imar 

uzman 
» 
> 

(Mühendis) 
» 

tşleri Reisliği 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

1750 
1650 
1400 

2200 
2050 
1500 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

21 000 
19 800 
16 800 

57 600 

26 400 
24 600 
m ooo 

Bu kadroların i§e başlama ve bitme günleri serbesttir. 
(*) 3656 sayûı Kanunun 4609 sayûı Kanunla değişik 18 nci maddesi gereğince 

kullmûamm, 
ek görev phrak 
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tKTÎSAT VE TÎOARET VEKÂLETİ 

tcra Vekilleri Heyetinin 10. III. 1956 tarihli ve 4/6896 sayılı Karan örneği 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida
relerin 1956 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine giren tertiplerine konulan tahsisattan verilmek üze
re çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1. I I I . 1956 - 28 . I I . 1957 tarihleri 
arasında muteber olmak üzere tasdiki Maliye Vekâletinin 6. J I I . 1)56 tarihli ve 111109-8/3327 HU 
yılı yazısı üzerine, tcra Vekilleri Heyetince 10. I I I . 1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Reisicumhur 
(1eJ<il ffaytır 

tf. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Pamuk stmıdarduasyonıı (h)) cetveli kadrolar) 

203 İl Merkez geçici hizmetli- Başeksper 
ler ücreti » 

» 
» muavini 

ft kispet* 
» 
» muavini 

Vv* momnrıı 
» » 
» » 
» » 

Daktilo 
» 

Hademe 
» 

2 625 
2 550 
2 550 
2 475 
I 475 
I 400 
7 300 
I 300 
I 300 
I 250 
I 250 
! 250 
I 200 
I 150 
l 100 

ıo 
• ) 

•> 
• > 
ıo 
•) 
2 
12 

: • • ; 

î» 
12 
12 
12 
12 
12 

12 500 
2 200 
2 200 
1 900 
4 750 
800 

4 200 
3 600 
000 

2 250 
3 000 
3 000 
2 400 
1 800 
1 200 

25 46 700 

5 maaş nispetinde l*ılı 
sisHt 19 147 

65 847 

203 12 Vilâyetler geçici biz- Başeksper 
metliler ücreti » 

muavini 

62u 
550 
550 
475 

10 
• > 

10 
10 

6 250 
1 100 
11 000 
9 500 



— 25 — 

F. M. 

» 

Tahsisatın nev'i 

| 

Memuriyetin nevi 

Eksper 
» 
• » 

» 
» muavini 

** » » 
Piş memuru 
s> » 
» » 

Aded 

40 
40 
25 
4 
7 
4 
3 
3 
1 

Beheri 
Lira K. 

475 
400 
400 
350 
300 
300 
300 
250 
250 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

10 
2 

12 
10 
10 
12 
12 
12 
10 

Tutarı 
Lira K 

190 000 
32 000' 

120 000 
14 000 
21 000 
14 400 
10 800 
9 000 
2 500 

SIHHAT VE İÇTtHAÎ MUAVENET VEKALETİ 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
1. / / / . 1956 tarihinden 28. If. 1957 tarihine kadar 

Sağlık İşleri Umum Müdürlüğü 

Tercüman 
» veya sekreter' 

Memur 
Daktilo 

1 
5 
2 
4 

650 
600 
250 
250 

12 
12 
12 
12 

7 800 
36 000 
6 000 

12 000 

Sosyal Yardım işleri Umum Müdürlüğü 
Anestezist 1 2 000 
Şef makinist ve aletler tamir 
uzmanı 
Yabancı uzman 

» » 
Sıhhi mimar 
Mimar veya ressam 
Motorlu vasıtalar teknisiyeni 

12 24 000 

1 
3 
t 
l 
1 
.1 

1400 
500 

2 000 
875 
625 
875 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

16 800 
18 000 
24 000 
10 500 
7 500 

10 500 

Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü 

Tercüman 875 12 10 500 

Kefik Saydam Merkez Htfzıssihha Müessesesi 

Teknisiyen 
Teknik ve tahlil işleri yardımcısı 

875 
550 

12 
12 

10 500 
13 200 

207 300 



GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

203 Merkez geçici hizmetli- Gümrük karsu öğretmeni 
leri ücreti 

11 Gümrük 
12 Muhafaza 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira 

Mütercim # 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Muhafaza kursu öğretmem (*) 

10 
2 
1 

10 

250 
750 
400 
150 

12 
12 
12 
12 

30 000 
18 000 
4 800 

16 500 

69 300 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

10 . III. 1956 tarih ve 4/6896 sayik İcra Vekilleri Heyeti KarariyU tasdik olunan kadrolar 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

MERKEZ 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Şoför 
leri ücreti 

Şoför 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Neşriyat Müdürlüğü 

Şifre steno daktilo 

1 
2 

1 

300 
475 

350 

12 
12 

12 

3 600 
11 400 

* 

4 200 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Öğretmen 
metlileri ücreti Makinist 

Aşçı 
» yamağı 

Hademe r 
20 150 5 15 000 
30 225 5 33 750 
10 175 5 8 750 
10 125 5 6 250 
10 75 5 3 750 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

• Başpraparatör * 1 400 
Hayvan hastalıkları operatörü 1 300 

12 
12 

4 800 
3 600 

•(*) Bu öğretmenlere 3888 sayik Kanuna göre ders başına 5 lira Ödenecektir. 
(**) Bu kadrolar 1. VI. 1956 tarihinden geçerli olacaktır. 
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Memurivetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

MERKEZ 

204 Ecnebi uzman ve hiz- Tercüman 
metlilerle bunlara yar- » 
dımcı personelin ücret
leri 

MüU F. A. O. Bürosu 

Tercüman 

3 625 12 22 500 
3 550 12 19 800 

2 560 12 13 200 

Neşriyat Müdürlüğü 

Fransızca mütercim 
İngilizce » 

1 625 
1 550 

12 7 500 
12 6 600 

MÜNAKALAT VEKÂLETİ 

Kararname sureti 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idare
lerin 1956 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine giren tertiplerine konulan tahsisattan verilmek üzere 
çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1. I I I . 1956 -.28 . I I . 1957 tarihleri arasın
da muteber olmak üzere tasdila, Maliye Vekaletinin 6. I I I . 1956 tarihli ve 111109/3327 sayılı ya
zısı üzerine, icra Vekilleri Heyetince 10 . I I I . 1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded 

Hizmet 
Beheri müddeti 
Lira K. Ay 

Tutarı 
Lira K. 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Tercüman (ingilizce) 
ler ücreti 

1 625 12 7 500 
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ÇALIŞMA VEKALETİ 

1956 yû% Bütçv Kannmmun 6 ncı maddesiyle venlen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren mas-
ra-f tertiplerinden idare e-dilen hizmetler için icra VekiUeri Heyeti Karamjle uygulanmış olan kadrolar 

Çalî§ma Enstitüsü 

W. M. 

203 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded 

Hizmet 
Beheri müddeti 
Lira K; Ay 

Tutarı 
Lira K. 

Geçici hizmetliler ücreti Müdür 
Büro şefi 

» memuru 
» » 

Daktilo 
Hademe - Teksirci 
öğretmen 
Tercüman - Mütercim 
Steno - Daktilo 
Kütüphane memuru 
Teknik operatör 
Operotör 
Lâboratuvarcı 
Desinatör 
Konferans (*) 

1 
1 

• 1 
1 

3 
9 
5 
a 
1. 
1 
1 
L 
1 

Beheri 33 

625 
475 
350 
300 
475 
175 
400 
625 
625 
400 
550 
475 
400 
475 

15 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 500 
5 700 
4 200 
3 600 

11 400 
, 6 300 
43 200 
37 500 
22 500 
4 800 
6 600 
5 700 
4 800 
5 700 

495 

169 995 

(*) Bir kimseye haftada dört saatten fazla konferans verdirilemee. 

*>&<i 
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