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1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu

yapılması
(1/393)

Başbakanlık
Mımmelât Genel Müdürlüğü
Tatkik Müdürlüğü
Sayı : 71/2342

6. V .1952

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27.IV.1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

1952 yılı Bütçe Kanununa

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
ait gerekçe

hakkındaki

kanun

tasarısına

1. Hükümetimizin Kuzey Atlantik Andlaşmasına katılması neticesi olarak ihdas olunan
daimî temsilcilik hakkında ayrıca sunulan (Dışişleri Bakanlığı Kuruluşuna dair 3312 sayılı' Ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâ
vesi hakkındaki kanun tasarısı) ile kabulü teklif edilen munzam kadrolarla diğer hizmetlerin
masraflarını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine bu ka
nuna ilişkin (1) sayılı cetvelde yazılı tahsisatın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur.
1952 yılı Bütçesi esasen ancak mevcut teşkilâtı idame edilebilecek surette ve tasarrufkâr
bir zihniyetle hazırlanmış olduğundan yeni kurulan teşkilâtın icabettirdiği aylık ve ücretlerle
masrafların umumi bütçe rakamları arasında teinin olunması asla mümkün görülmemiş bulun
makla böyle ek bir tahsisat talebi yoluna gidilmiştir.
Cetvelin tetkikından anlaşılacağı üzere 18 250 lira merkez memurları aylığı ve 256 100 lira
yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı bölümüne sırf bu teşkilât dolayısiyle ihdas olunan
17 memur kadrosunun istilzam ettiği tahsisat olarak konulmuştur. Keza buna mütenazıran
kullanılmasına zaruret hâsıl olan hizmetliler ücreti için merkez ve taşraya 41 700 lira ödenek
konulmuştur. Bittabi bu kadroların gerektirdiği. 6 391 liralık ödenek de Emekli Sandığına ya
tırılmak üzere ilgili bölüme konulmuştur.
Merkez demirbaş maddesine dış teşkilâtımızla muhabere emniyetini sağlamak için 50 000 li
ra rkonulmuştur.
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderlerine bu teşkilât için, kırtasiyeye
1 900, döşemeye 50 000 ve dış teşkilâtımızın muhabere emniyetini
sağlıyacak tertibat için
300 000 lira, ve bâzı teşkilât merkezlerinde muhabere ve arşiv mahremiyetinin temini zaruretiyle
meydana getirilecek Chambre - forte giderleri için 50 000 lira ki ceman
demirbaş tertibine
360 OOD lira, öteberiye »1 OOD, aydınlatmaya 1 000, ısıtmaya 1 500, taşıtlar işletme ve satınalmaya
12 000 ve ziyafet tertibine 5 000 lira ödenek eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur.
Mevcut teşkilâta esasen kâfi gelmiyen haberleşme tertibine aynı sebeple 20 000, kira madde
sine 36 000, tâyin olunacak memurların yolluğunu karşılamak üzere sürekli görev yolluğuna

25 000 ve sık sık Atlantik teşkilâtiyle merkez arasında gidip gelecek olan kurye masraflarım
karşılamak üzere geçici görev yolluğuna 30 000 lira eklenmesine lüzum hissedilmiştir.
2. 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadrolarm ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısiyle ihdası teklif olunan NATO Büyükelçiliği Maliye Mümessilli
ğinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için bu tasarı ile gerekli aktarmanın yapılması muktazi bulunduğundan aylık, hizmetliler ücreti, emekli keseneği tertipleriyle diğer büro giderleri
tertiplerine lüzumlu ödenekler eklenmiştir.
Ancak 310 ncu bölüm; yalnız Maliye müşavirliklerinin giderlerini karşılıyacak bir unvan
taşıdığından bu unvana (Mümessillikleri) kelimesisin ilâvesi iktiza eylemiş ve bu bölümde yeniden
açılan döşeme, demirbaş ve sürekli görev yollukları tertiplerine gereken miktarda ödenek akta
rılmıştır.
3. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 Gelir Bütçesi hazırlanırken geçen yıldan dev
redilecek nakit miktarı 2 316 080 lira olarak tahmin edildiği halde 1952 yılma fiilen 1 887 407
lira 50 kuruş fazlasiyle (4 203 487) lira 50 kuruş devredilmiş bulunmaktadır. Fazla devredilen
bu miktar, bütçede tahsili tahmin edilen gelirden fazla tahsilat yapılmasından ve gider bütçesin
de mevcut ödeneklerin tamamen kuUamlamıyacağının anlaşılmasından doğmuş ve bu sebeple 1952
yılında Havayolları Genel Müdürlüğüne Hazinece yapılacak yardımdan mezkûr miktarın tasarruf
edileceği neticesine varılmıştır.
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Yüksek Başkanlığa
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Başbakanlığın
6 . V . 1952 tarihli ve 71/2342 sayılı tezkeresiyle
sunulan kanun tasarısı komisyonumuza havale
olunmakla Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları
temsilcileri hazır oldukları halde
incelenip
görüşüldü.
Tasarı Kuzey Atlantik Andlaşmasma iştira
kimiz dolayısiyle ayrı bir tasarı ile ihdası tek
lif ve komisyonumuzca kabul olunup Yüksek
Meclisin tasvibine arzolunan daimî delegelik ve
Maliye Mümessilliği Teşkilâtının gerektirdiği
kadro ve masraf karşılıklarının teminine müte
dair bulunmaktadır.
Tasarının birinci maddesine bağlı (1) sayılı
cetvel ile 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli setvelin Dışişleri ve Maliye Ba
kanlıkları kısımlarındaki tertiplere
(969 694)
lira ödenek eklenmesi teklif ve ihdas edilecek
kadro aylıklarının 10 ay üzerinden hesaplan
ması suretiyle 201, 202 ve 209 ncu aylık, ücret

ve emekli keseneklerine ait böümlerdeki miktar
buna göre tesbit edilmiş ise de bugünkü vaziyete
göre bu bölümlere mevzu ödeneklerin dokuz ay
üzerinden hesaplanmak suretiyle Dışişleri Ba
kanlığı kısmıddan (32 996) lira ve karşılıkları
tasarruflarla temin olunacağı ifade olunan
Maliye Bakanlığı kısmındaki 201, 202 ve 209 ncu
bölümlere mevzu (61 253) lira ödeneğin cetvelden
çıkarılması suretiyle ceman (94 249) lira tenzil
edilerek bu miktar (875 445) lira olmak üzere
komisyonumuzca tesbit edilmiştir.
Tasarının ikinci maddesi, 1952 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Mali
ye Bakanlığı kısmının 310 ncu bölümünün, Ku
zey Atlantik Andlaşması Konseyi nezdinde Tür
kiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessilliği
kadrosunun ihdası dolayısiyle, adının değişti
rilmesini ve bu bölümde yeniden açılacak ter
tiplere (8 000) lira olağanüstü ödenek konul
masını istihdaf' etmekte ve birinci maddede
olduğu üzere bu madde ile de ödeneklerin kar-
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şıİıklarının ne suretle temin olunacağını açık
lamaktadır.
Komisyonumuz Bütçe Kanunu esaslarına
uygun olarak ek ve olağanüstü ödenek veril
mesi hakkındaki, tasarı maddelerinin de bidayeten masraf ve tahsisleri mütaakıben de buna
ait gelir ve karşılama kaynaklarını göstermesi
suretiyle tanzim edilmesini kabul ederek bu
esasa göre tasarının birinci ve ikinci maddele
rini yeniden hazırlamak suretiyle kabul etmiş
ve bu maddeler ile tahsis olunan ödeneklerin
karşılığını temin eden hükmü de 6 ncı madde
olarak tefrik ve kabul etmiştir.
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısından, geçici
1 ve 2 nci madde olarak teklif edilmiş bulu
nan (D) ve (L) cetveline ait hükümler bu ta
sarıda yer almak üzere çıkarılmış bulunduğu
cihetle Maliye Bakanlığı (D) cetveline ait hü
küm tasarının 3 ncü maddesine ilâve edilmek
suretiyle kabul ve (L) cetvelinden serbest bı
rakılacak kadrolar için de tasarının 4r ncü mad
desi tedvin edilmiştir.
Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak
ve ilişik cetvel numarası değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir.
Yukarda arzedildiği üzere tasarının birinci
HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ve ikinci maddeleriyle eklenen ödeneklerin kar
şılığını temin eden hüküm 6 ncı madde olarak
kabul edilmiştir.
Tasarının 5 nci maddesi 7 nci ve 6 ncı mad
desi de 8 nci madde olarak Hükümetin teklifi
veçhile ayenen kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı ve eki
olan cetveller ivedilikle görüşülmesi dileğiyle
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
İstanbul
Çanakkale
E. Adakan
E. Kalafat
Kâtip
Sivas
Antalya
Bursa
H. İmre
A. Sanoğlu
K. Yılmaz
Çanakkale
Diyarbakır
Eskişehir
K. Akmantar
T. Azizoğlu
A. Potuoğlu
İstanbul
Teklif aktarma olduğu halde doğrudan
doğruya ek ve olağanüstü ödenek şeklinde
gösterilerek 1 nci, 2 nci ve 6 ncı maddelerin
ona göre tesbitine muhalifim.
H. Hüsman
İstanbul
İzmir
Kastamonu
S. Oran
B. Bilgin
H. Türe
Ordu
Trabzon
E. Aksoy
8. F. Kalaycıoğlu
m
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

1952 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı A/2 işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 745 nci (Devlet Havayolları Genel
Müdürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümün
den (969 694) lira indirilerek aynı kanuna bağ
lı A/l işaretli cetvelin Dışişleri ve Maliye ba
kanlıkları kısımlarının ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı tertiplerine aktarılmıştır.

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Dışişleri ve Mali
ye Bakanlıkları kısımlarının ilişik (1) sayılı
cetvelde yazılı tertiplerine (875 445) lira ek
lenmiştir.

MADDE 2. —1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/l işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 310 ncu bölümünün adı (Elçilikler Maliye
müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri)
olarak değiştirilmiş ve mezkûr bölümde yeni
den açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplere, aynı kanuna bağlı A/2 işaretli cetvelin
Maliye Bakanlığı kısmının 745 nci (Devlet Ha
vayolları Genel Müdürlüğüne çeşitli yatırım-

MADDE 2. —1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 310 ncu bölümünün adı (Elçilikler Ma
liye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri)
olarak değiştirilmiş ve mezkûr bölümde yeni
den açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplere (8 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur.
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- 4 Hü.
lar için) bölümünden indirilen 8 000 lira ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.

B. K.

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kısmına ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
eklenmiştir.

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri ve Maliye
Bakanlıkları kısımlarına ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir.

MADDE 4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kımına ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül
eklenmiştir.

MADDE 4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (L) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yanlı kad
rolar çıkarılmıştır.
MADDE 5. — 1952 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kısmına, ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı formül
eklenmiştir.
MADDE 6. — Birinci ve ikinci maddeler
gereğince 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelin muhtelif tertiplerine eklenen
ödenekler karşılığı olarak (A/2) işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmının 745 nci (Devlet
Havayolları Genel Müdürlüğüne çeşitli yatırım
lar için) bölümünden (883 445) lira indiril
miştir.

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Hükümetin 5 nci maddesi
7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
Başbakan V. ve
Devlet Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
BaşbakanYardımeısı ve
Dr. E. H. Üstündo,ğ
Dışişleri B. V.
$. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
R. Nasuhioğlu
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. Köy men
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
ve Dışişleri B. V.
H. Polatkan
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
K. Zeytirioğlu
Eko. ve Ticaret Bakam Sa. ve So. Y. Bakanı
Muhlis Ete
Tarım Bakanı
O. ve Tekel Bakanı
İV. ökmen
S. Yırcalı
Çalışma
Bakanı ve
Ulaştırma Bakanı
İşletmeler Bakanı V.
S. Kurbek
N. özsan

MADDE 8. — Hükümetin 6 nci maddesi 8
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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- * Hükümetin UkUfine bağh cetveUer
[1} SAYILI CSTVBL

B.

ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi

M.

Dışişleri Bakanlığı
201

Aylıklar
M. üerkez memurları aylığı
-42 - Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı

18 250
266 100
Böüsm

202

topfcuni

Ücretler
11 Mertoerz bteıjtetliteir ücreti
12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti

5 700
36 000
Bölüm toplamı

209

301
30
302

10
20
30
40
50
60
81
83
91

374 350

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu
maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
Merkez daireleri büro giderleri
Demirbaş
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve gerael giderleri
Kırtasiye
Döşeme
:.-•••.•>; ,,.?••"-•
W&>&
" '•'
Demirbaş
öteberi giderleri
%
Aydınlatma
Isıtma
:?&••
Tanıtlar ifletafce giderleri
Taşıtlar satmalına
Ziyafet

41 700

6 391
50 000
1 000
50<00ö
350 000
1 000
1 000
1 500
1 000
11 000
5 000

T"
~ n. ı- -. - '

Bölüm toplamı

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira hedefleriyle belediye vergi ve re
305
simleri
Yolluklar
\
307
10 Sürekli görev yolluğu
20 Geçici görev yolluğu

421 500

304

Bolüm toplamı
., • * « ? •" .

^
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20 000
36 000
25 000
30 000
55 000

fc. M.

ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
Maliye Bakanlığı

201

Aylıklar
12 Merkez memurları aylığı
202
Hizmetliler ücreti
12 Merkez hizmetlileri ücreti
209
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad»
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler
310
Elçilikler Maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri
10 Kırtasiye
40 öteberi giderleri
70 Posta, Telgraf ve başka haberleşme ücret ve giderleri

53 060
5 000
3 193
300
700
2 500

Bölüm toplamı

3 500

GENEL TOPLAM

969 694

[2] »AYILI CETVEL
ödeneğin çeşidi

B.

M.

Lira

310

Elçilikler Maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri
20 Döşeme
30 Demirbaş
91 Sürtekli görev yolluğu

3 000
2 000
3 000

Vi

Bölüm toplamı

C3] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Dışişleri Bakanlığı
Merkez hizmetlileri
Daktilograf (Fransızca ve İngiliz
ce redaksiyona vâkıf)
Odacı
(S. Savım : 202)

1
1

450
120

8 000

— 7—
[4] SAYILI CETVEL

*•

Bölüm 802. —- Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri
Madde 30. — Demirbaş
Bu maddeye konulan ödeneğin 50 000 lirası bâzı teşkilât merkezlerinde mjuhabere ve arşiv
mahremiyetini temin zaruretiyle meydana getirilecek Chambreforte giderleri içindir.

Bütçe Komisyonunun

değiştiricine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL

B.

M.

ödenek
Lira

ödeneğin Çeşidi

Dışişleri Bakanlığı
201

Aylıklar
11 Merkez memurları aylığı
12 Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı

16 425
230 49C

Bölüm toplamı
202

Ücretler
11 Merkez hizmetlileri ücreti
12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti

5 130
32 400

Bölüm toplamı
209

301

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu
maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler.
Merkez daireleri büro giderleri
30 Demirbaş

302
10
20
30
40
50
60
81
83

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma
Taşıtlar işletme giderleri
»
satmalına
( & Sayısı : 202 )

246 915

37 530

5 000

50 000

1 000
50 000
350 000
1 000
1 000
1 500
1 OOC
11 000

B.

ödenek
Lira

ödeneğin Çeşidi

M.

5 000

91 Ziyafet

421 500

Bölüm toplamı
304

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri
12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri

305

307

Yabancı memleketlerdeki
resimleri

20 000

teşkilâtın kira bedelleriyle Belediye Vergi ve
36 000

Yolluklar
10 Sürekli görev yolluğu
20 Geçici görev yolluğu

25 000
3© 000

Bölüm toplamı
* ş

•"#•.?.'••••

.

.•'••";

Maliye Bçk&nlığı
310

55 000

~

m

y o ,5 »

-»

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri
10 Kırtasiye
40 öteberi giderleri
70 Posta, Telgraf ve başka haberleşme ücret ve giderleri

300
700
2 500

Bölüm toplamı

3 500

OENEL TOPLAM

875 445

[2] SAYILI CETVEL

B. M.

ödeneğin çeşidi

Lira

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri
20 Döşeme
30 Demirbaş
.
91 Sürekli görev yolluğu
Bölüm toplamı
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3000
2 000
3 000
8 000

[3] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Dışişleri Bakanlığı
Merkez hizmetlileri
Daktilograf (Fransızca ve ingiliz
ce redaksiyona vâkıf)
Odaeı

1
1

450
120

Maliye Bakanlığı
Kuzey Atlantik Andlaşması Konseyi
nezdinde Türkiye Daimî Delegeliği
Maliye Mümessilliği
Mahallî kâtip (yabancı olabilir)

- 1

500

[4] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
6 Başraportör

1

70

Merkez daireleri saymanlık müdürlükleri
Ş Saymanlık müdürü

1

80

t6] SAYILI 0ETVBL
Bölüm 302. — Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri
Madde 30. — Demirbaş
Bu maddeye konulan ödeneğin 50 000 lirası bâzı teşkilât merkezlerinde muhabere ve arşiv
mahremiyetini temin zaruretiyle meydana getirilecek Chambre forte giderleri içindir.

(S. Sayısı : 202)

