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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1855 Yılı
(Besmî

Gazete ile ilânı : 2 .111.1955

No.
6489

Bütçe

Kanunu

- Say* : 8944)
Kabul tarihi
26. II. 1955

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı yatırımları dışın
da kalan masrafları için, bağlı ( A / l ; işaretli cetvelde gösterildiği
üzere
(23 903 080) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (23 031 995) lira tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı varidatı, ilişik
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (381 605 405) lira tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 3 0 . V I . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetliler kadroları, bağlı (D) işaretli
'cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler
için icra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu lâyihasiyle birlikte
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
MADDE 4. — 26. V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince :
A) Varidat nevilerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli,
B) delecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunları göste
ren (G) cetveli, bu kanuna bağlıdır.
MADDE 5. — İnhisarlar varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tahsi
line 1955 Bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 6. — Geçen Yıl Borçları faslındaki tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yı
lı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet
fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir.
1928 - 1953 Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bu
lunan borçlar, 1955 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı kısım
fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları fasıllarına Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir.
MADDE 7. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün fabrika, tuzla, işleme evleri
gibi iş yerlerinde toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere (bu iş yerlerinde
çalışan memurlar dâhil) masrafları döner1 sermayeden ödenmek üzere, çalıştıkları
günlerde günde bir defa ve, bir kab yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme mas
rafını karşılamıyacak kadar az olan yerlerde) yemek ve ekmek bedelinin tekabül
ettiği miktar yemek bedeli verilebilir.
MADDE 8. — Masraf fasıllarından
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

yapılacak sarfiyata ait formül, bağlı (R)
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MADDE 9. — 20. V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1955 Bütçe yılında kulla
nılamaz.
MADDE 10. — întifaı İnhisarlar İdaresine ait olup Hazine namına tapuya bağ
lanmış veya henüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulunan gayrimenkullerin
Umum Müdürlük namına yapılacak intikal ve tescil muameleleri her türlü resim
ve harçtan istisna edilmiştir.
MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1955 tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisar
lar vekilleri memurdur.
26 Şubat 1955

A / l - CETVELİ
F.

M.

Tahsisatın rıev'i

Lira

F

İkinci hısım - Personel
masrafları
1 - Ücretler

202

204

Memur ve hizmetliler ücret
leri
11 Umum Müdürlük memurları
ücreti
12 Vilâyetler memurları ücre* ti
13 Fabrika ve işletmeler me
mur ücreti
21 Umum Müdürlük hizmetlile
ri ücreti
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti
23 Fabrikalar
ve işletmeler
hizmetlileri ücreti

3 123 000
780 000
2 569 875
215 625

Fasıl yekûnu 17 735 475
203

Geçici hizmetliler ücreti
11 Umum Müdürlük geçici hiz
metliler ücreti
12 Vilâyetler' geçici hizmetliler
ücreti

111 800
27 000

Tahsisatın ııev'i

I „ira

13 Fabrikalar ve işletmeler ge
çi hizmetliler ücreti

7 875

Fasıl yekûnu

146 675

Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri

16 200

TT - Başka haklar

2 997 500
8 049 475

M.

206

4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
11 Umum Müdürlük memurları
Çocuk zammı
12 Vilâyetler memurları çocuk
zammı
13 Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı
21 Umum Müdürlük memurları
doğum yardımı
22 Vilâyetler memurları doğum
yardımı
23 Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı
31 Umum Müdürlük memurları
ölüm yardımı

55 000

435 000
95 000

5 000
42 000
10 000
<> 000

O
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M.

Tahsisatın nev'i

Lira

F.

3 000
15 000

Fasıl yekûnu

675 000

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince ödenecek para
mükâfatı

1 500

209

11

12
13
14
15

Tahsisatın nev'i

60 Isıtma

32 Vilâyetler memurları ölüm
yardımı
33 Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı
40 Yakacak zammı

207

2 . I I I . 1955
M.

12 000

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş
kesenekleriyle artış fark
ları karşılığı
% 1 ek karşılığı
Emekli ikramiyeleri karşı
lığı
Sandık yönetim masrafları
karşılığı
Diğer ödemeler

781 132
142 024

Fasıl yekûnu

1 647 078

15 000
Fasıl yekûnu

302
10
20
30
40
50
60

Vilâyetler büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma
Fasıl yekûnu

303

Basılı kâğıt ve defterler

304

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
Umum Müdürlük posta ve
telgraf ücreti
Vilâyetler posta ve telgraf
ücreti
Umum Müdürlük telefon ve
başka muhabere masrafları
Vilâyetler telgraf ve başka
muhabere ücreti masrafları

11
12

500 000
21
73 922
150 000

22

Fasıl yekûnu
210

Temsil tahsisatı

218

4896 sayılı Kanun gereğince
ödenecek kasa tazminatı

305
455 000

Kira bedeli
11 Merkez
12 Vilâyetler

307

Üçüncü kısım - Yönetim
masrafları

10
20
30
40
50

55
5
20
40
30
120

000
000
000
000
000
000

270 000
90 000

22 000
170 000
45 000
43 000
280 000

Giyecekler
Harcırahlar
Daimî vazife harcırahı
Muvakkat vazife harcırahı
Müfettişler harcırahı
Ecnebi memleketler harcı
rahı
50 Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin harcırah ve masraf
ları

10
20
30
40
13
1
5
22
17

500
500
000
500
000

1
30 000
Fasıl yekûnu

306

Umum Müdürlük büro mas
rafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma

74 500

2 100

İkinci kısım yekûnu 20 679 028

301

Lira

30 001
125 000
100 000
530 000
200 000
50 000

2 000

No. 6489
F.

M.

Tahsisatın nev'i

92 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince verilecek tazminatlar
93 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince satınalmacak vasıta
avansı kargılığı
Fasıl yekûnu
308

2. III .1955

5—

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları
ve harcırahları
11 Umum Müdürlük
12 Vilâyetler
13 Fabrikalar ve işletmeler
Fasıl yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu

Lira

F. M.
419

190 000

420

10 000
1 082 000

25 000
65 000
30 000

421

120 000

Tahsisatın nev'i
Mahkeme masrafları

150 000
18 000
42 000
500
1
10 000

Fasıl yekûnu

220 501

Kaçağı takip ve önleme
masraflan
11 Tütün ekimi yazma mas
rafları
12 Kaçakla mücadele masraf
ları

451

403

Temsil masrafları

407

Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini il
gilendiren masraflar
Nispeti kanunla belirtilmiş
kesenek ve ikramiyeler
Geriverilecek paralar
Mahkeme harçları
Bina ve Arazi vergileri
Kaçağın Meni ve Takibine
dair olan 1918 sayılı Kanun
ve ekleri gereğinie yapıla
cak ödemeler

13 500

Fasıl yekûnu

77 800

7 500

5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanunu gereğince öde
necek vergi ve resimler

452

500
8 000
54 000
1 800

17 500

Yayın masraflan
10 Satmalma ve abone
20 Başka her çeşit masraflar
Fasıl yekûnu

453
417

110 000
15 000

2 071 501

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri

30
40
50
60

80 000

Tecrübe, ıslah ve mücadele
masraflan
11 işçi ücretleri
12 Yönetim masrafları
13 Teknik masraflar
14 Fidelik müsabakaları
15 Bağ yardımı
16 Mücadele masrafları

Fasıl yekûnu

20

Lira

125 000

7 000
10 000
17 000

Staj masraflan
10 4489 sayılı Kanuna göre
staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcı
rahları ile başka her çeşit
masraflan
20 Teknik yardımdan faydala
nılarak ecnebi memleketle
re gönderileceklerin harcı
rah ve masraflan

4 000

Fasıl yekûnu

10 000

6 000

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar
10 Kurum ve derneklere katıl
ma payı

6 000

F.

459
476

M.
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Tahsisatın nev'i

Lira

F.

20 Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin harcırah
ve masrafları

9 000

Fasıl yekûnu

15 000

Spor masrafları
Kurs masrafları
10 Kurs umumi masrafları
20 Öğrenci bursları

500
1 000
45 000

Fasıl yekûnu

46 000

Dördüncü kısım yekûn a

(il 6 801

M.

Tahsisatın nev'i

Lira

Altıncı kısım - Yardımlar
602

604
605

İşçi kurul ve sendikalarına
yardım
Çeşitli hayır
yardım

20 000

kurumlarına

750

4250 sayılı İspirto ve İspir
tolu İçkiler İnhisarı Kanunu
gereğince şarapçılara verile
cek primler ve yapılacak
başka ödemeler

300 000

Altıncı kısım vekûnu

320 750

Beşinci kısım - Borçlar
501
502

Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
10 1950 - 1953 yıllan borçlan
20 1928 - 1949
»
»
Fasıl yekûnu

505

Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım yekûnu

35 000

KISIMLAR

YEKÛNV

ikinci kısım yekûnu
40 000
5 000

Üçüncü kısım üekûnu

20 679 028
2 071 501

Dördüncü kısım yekûnu

6 Ki 801

Beşinci kısım yekûnu

215 000

Altıncı kısım yekûnu

320 750

45 000
135 000
215 00*»

UMUMİ YEKÛN 23 903 080

No. 6489
A/2
F.

M.

Tahsisatın rıev'i

CETVELİ

lira

F.

M.

Yatırımlar
- Onarmalar
701

2 . I I I . 1955
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Yapı onarımı
11 Umum Müdürlük
12 Vilâyetler
13 Fabrikalar \o işletmeler
Fasıl yekûnu

175 000
150 000
500 000

6 330 000
1 163 395
1 300 000

Fasıl yekûnu

8 793 395

825 000

Bina satmalma, yaptırma
12 Vilâyetler

13 Fabrikalar \e isletmeler
Fasıl yekûnu
5113 sayılı Kanun gereğin
ce satmalmacak veya yap
tırılacak tütün bakım ve iş
leme evleri ve ambarları

736

741

850 000
3 865 000

751

Satmalmacak makina, alet
ve vasıtalar ve bunları kur
ma masrafları
2 177 000

752

Satmalmacak vasıtalar ve
bunların komple motörleri

135 000

Çamaltı, Yavşan ve diğer
tuzlalarda yaptırılacak ye
ni tesisler ve bunların ge
nişletme masrafları

1 381 600

Şaraplık bağ yetiştirecekle
re 5089 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak ikrazlar

5 000

761

4 715 000

771
5 000 000

Yatırımlar vekilim 23 031 995

4898 sayılı Kanun gereğin
ce yeniden yaptırılacak Fab,

B
P

M.

Varidaün nev'i

Lira

imal ve doldurma evleriyle
mevcutlarının genişletilmesi
masrafları
10 Fabrika, imal \e doldurma
evleri
20 A. M. F. tirması bonoları
30 Rize Cay Fabrikası

II - Satmalına, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
735

Tahsisatın nev'i

CETVELİ

jira

1

Satış kârları (İnhisarlar va
ridatı)
229 620 566

2

Çeşitli varidat (resimler)

3

Para cezaları

200 000

4

Çeşitli hasılat

350 000

5

Geri alma

300 000

1 155 000

!

h1

M

6
7

Varidatın nev'i
Destekleme alımları hizmet
ücreti
Tütün, içki,
Vergisi

tuz

Lira

250 000

Müdafaa
149 729 839
YEKÛN 381 605 405

G.

2 . III. 1955
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Aded Ücret
Memuriyetin nev'i
Aded Ücret I G.
1
200
4
625
Daktilo
13
7 175
9
550
»
22
150
»
5 475
17
125
»
9 400
100
21
»
35°'
7
4 475
5 Memur
300
4
4 400
»
1 225
2
350
»
1 475
6 300
2
300
6 250
1
300
»
»
7 225
2
250
12
200
1
225
22
175
1
350
»
13 150
1
225
»
125
»
26
1
150
4
100
1
225
»
1 250
1
225
Santralci
2 175
1
300
»
1 150
225
1
»
125
1
»
1
175
2 225
3
150
6 Hademe - Bekçi
250
1 200
1
»
>
175
4
200
12
35 150
175
1
»
170 125
1
150
>
371 100
125
4
>
75
1
200
570
»
1 225
1
175
Koruyucu
13 175
2
225
»
84 150
175
>
1
125
369
2
625
>
4 200
1
550
Dağıtıcı
8 175
»
475
1
150
2
»
1
300
250
1
Yekûn 1914
225
4

Memuriyetin nev'i
Teknisiyen
»
»
»
»
»
»
Ressam

•»

Makinist

•»

Usta
»
Kalfa
Kaloriferci
Elektrikçi
Laborant
»
»
»
Hemşire
»
»
»
Hastabakıcı
»
Şoför
Sanatkâr
Mütercim
»
Daktilo
>
»

E - CETVELİ
F.

M.

203 11,12,13, Geçici hizmetliler ücreti
204
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri

No. 6489
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i

Tarihi

ÖZETİ

Numarası

Tütün
Kanun

Kararname

30. 5 .1934

2460

25. 6 .1938
27. 5 .1940

3437
3828

3 1 . 5 .1941

4040

30 . 5 .1942

4226

25 . 5 .1943

4415

34. 6 .1943

4437

4. 4 .1945

4708

9. 8 .1951

5823

29. 2 .1952

5887

4. 1 .1940

2/12537

17. 9 .1941

2/16540

10. 6 .1944

3/962

8. 1 .1948

3/6830

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkında
Tütün ve Tütün înhisarı Kanunu
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle" bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair
Kanunun 7 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226
sayılı kanunlara ek Kanun
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun.
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin
126 nci madde ile ilgası
Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname.
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince
asker sigaraları H. Talimatname
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine
dair
Tütün ve Tütün inhisarı Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i

Tarihi

Numarası

Kanun
»

23.12.1936
3 1 . 5 .1941

3078
4040

»

2 5 . 5 .1943

4415

*

14. 6 .1943

4437

»

22. 2 .1952

5881

Tüzük

22 .12.1952

3/15890

ÖZETİ

Tuz
Tuz Kanunu
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna
ek kanunun 27 nei maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa-.
yılı kanunlara ek Kanun
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük

İspirto ve ispirtolu içkiler
.1934
2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkında
.1940
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi
.1941
4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna
ek kanunun 27 nci maddesi
.1942
4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair
kanunun 7 nci maddesi
.1942
4250 ispirtolu tçkiler İnhisarı Kanunu
.1943
4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair

Kanun

30. 5

»

27. 5

»

31. 5

»

30. 5

>
»

12. 6
25. 5

»

14. 6 .1943

4437

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun

»

9.9.1944

4658

İspirto ve ispirtolu tçkiler İnhisarı hakkındaki
4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i
Kanun

Kararname

Tarihi

Numarası

4.4.1945

4708

9.7.1948

5237

14.,12 .1949

5451

14..12..1949

5451

9. 8 ,.1951

5823

1. 8 .1942

2/18435

15. 8 .1942

2/18617

16. 1 .1943

2/19329

15 . 5 .1952 3/15076

Kanun

Kararname

Ö Z E T İ
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz 'edil mistir
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun.
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır.
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun.
İnhisarlar idaresinin 12 . V I I . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda,
malt hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp
satmasına izin verildiği hakkında Kararname
4250 sayılı Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is
pirto ve ispirtolu içkilerden alınacak inhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında kararname
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş inhisar
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmi Gazete
8161)

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı
2 1 . 1 .1943
4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı
inhisarı hakkında Kanun
29. 2 .1952
5887 4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin
ilgası
24. 6 .1943
2/20244
Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları
1 1 . 3 .1953

4/380

Rövelver ve tabanca fişeklerine ait inhisar Res
minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i

Tarihi

ÖZETİ

Numarası

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ben
di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir.

Kanun
»

25. 5 .1942
14. 9 .1946

Kararname

25. 8 .1942

»
»

29. 4 .1943
25. 9 .1949

Karar (tefsir)

24. 4 .1952

Kahve ve çay
4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
4950 Kahvenin tekel konusundan çıkarılması hakkında
kanun
2/18662 4223 sayılı Kanunla inhisar altına alman kahve ve
çaylardan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi
hakkında Kararname
2/19827 Kahve ve çaydan alınacak İnhisar Resmi hakkında
3/9357 Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin
en az 300, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti hak
kında Kararname
1796 4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına
dair.
Kibrit ve çakmak taşı

Kanun

29.12.1945

4816

27. 5 .1946

4897

10. 2 .1949

5321

30 . 1 .1952

5865

Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin süre
nin uzatılması hakıkndaki 4556 sayılı Kanuna ek
Kanun
Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve
İşlenme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne
devri hakkında Kanun
Suni çakmak ve çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun
Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine tâbi tutulmasına dair Kanun
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Kanun
No.
1050
4898
5113

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmetler.
Tekel Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişi'mesi
hakkında.
Tekel Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında.

L
D.

Memuriyetin nev'i

Tetkik ve Murakabe Heyeti
Âzası
Uzman müşavir
(Teknik şef, Y. Mühendis, Y.
Mimar, şef, kimyager, satış
mütehassısı, başharmancı)
Müfettiş

Yedek parça ve tamir atelyesi
müdürü
Şube müdürü, başmüdür, fab
rika atelye, depo müdürü
Şube, fabrika, atelye, tuzla mü
dür yardımcısı
Kontrolör, mesul muhasip, mü
dür
Başmüdür, fabrika, atelye, tuzla ve depo müdürü
Teknik şef, mühendis, mimar,
kimyager, şef, raportör, başeksper, harmancı
Şube müdür yardımcısı, baş
müdür yardımcısı,
fabrika,

CETVELİ

Aded Maaş

3
2

625
750

2
2
1
1

55'J

550
475
350

D.

6

7

10

1

625
11

3

550

1

550

12
13

3

475
10

1

475
12
475

Memuriyetin nev'i
tuzla, depo müdür yardımcısı
ve şefi
Mühendis, mimar, kimyager,
raportör, kısım âmiri, fen me
muru, şarap ve barut müte
hassısı,
eksper,
harmancı,
doktor
Raportör, kısım âmiri, fen me
muru, eksper, harmancı, dok
tor
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Fen memuru, doktor, dişçi ec
zacı, eksper, harmancı, istifçibâşı, öğretmen
Istifçibaşı, öğretmen, eksper,
fen memuru

Aded Maaş

475

400

2

350

49

225

42

200

76

175

330

150

2

225

«

175

531
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Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti
Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti
Yurt dışında açılmış veya açılacak olaa fabrika, şube acenta, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir.
) Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı,
maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları
Madde 40 — öteberi masrafları
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları
Madde 40 — Öteberi masrafları
Bu maddelerden şu masraflar ödenir :
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas
rafları ,
2. Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri
ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri,
3. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen bütçe dâhili kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin amba
laj masrafları,
4. Şenlik masrafları,
5. İdarehanelerin taşınma masrafları,
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yassılı ilânlar ve
döner sermaye muamelâtına ait olanlar hariçtir.)
7. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar,
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksadiyle
celplerine lüzum görülecek kimselere ait masraflar ve takdir olunacak ücretler,
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, udun kuma ücreti. ısınma, maddelerinin nakliye ücreti,
su bedelleri, soba kurma ücreti,
10. inhisar idaresini alâkalandıran derneklere aidat ve iştirak hissesi ve bütçenin diğer fasılla
rında karşılığı olmıyan sair masraflar.
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları
Madde 10 — Kırtasiye
Madde 20 — Döşeme
Madde 30 — Demirbaş
Madde 40 — Öteberi masrafları
Madde 50 — Aydınlatma
Madde 60 — Isıtma
Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler
Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri
Madde 22 —• Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları
Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (Emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil)
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imalâthane, imlâhane ve sair gibi bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış depola
rının su, aydınlatma ve telefon gibi idare masrafları ve vilâyetler teşkilâtında satış işlerinde kul
lanılan basılı kâğıt ve defterler hariçtir.
Fasıl 305 — Kira bedeli
Madde 11 — Merkez
Madde 12 — Vilâyetler
Fabrikalar, iş yerleri, işletmeler, satış transit ve mamulât ambarları, depo ihtiyacı dışında tu
tulacak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır.
Fasıl 306 — Giyecekler
İşçi ve işletme ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göre ödeme ya
pılır.
Fasıl 307 — Harcırahlar
Madde 10 — Daimî vazife harcırahı
Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı
Fabrikalar, atelyeler, tuzlalar, bakım ve işleme evleriyle sair iş yerlerinin işletme, yapı ve te
sis işlerinde görülmesi için yapılacak seyahatler ve yukarda yazılı yerlerin kadrolarına dâhil me
mur ve hizmetlilerle geçici hizmetlilerin daimî ve muvakkat vazife harcırahları ve sergilere işti
rak için yapılacak seyahatler hariç, olmak üzere diğer memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin dai
mî ve muvakkat vazife harcırahları bu tertipten ödenir.
Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümesillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetkikat
ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere göndeı ilecek İdaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş,
hizmetli ve geçici hizmetlilerinin harcırahları da bu tertipten ödenir.
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve masrafları
Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masraf lan ve seyahat
gündelikleri bu tertipten ödenir.
Fasıl 403 — Temsil masrafları
Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları,
satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmîişler için yapılacak hususi başvurmalara mektup
veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşıubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil
masrafları bu fasıldan ödenir
Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler
Şarap imalâtından alınan hususi İstihlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlert
1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu
tertipten ödenir.
Madde 40 — Mahkeme harçları
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten
ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.)
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Madde 60 — Kaçağın Men ve Takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak
ödemeler
1918 sayılı Kanun ve ekleri hül ümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak
takibinde ölen ve sakatlananlara 2550 .-ayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir.
Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek ver
gi ve resimleri bu tertipten karşılanır.
Fasıl 419 — Mahkeme masrafları
Bilûmum dâvaları îdare lehine in+aç edenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince öde
necek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukatlara veri
lecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, bilirkişi ve muahmmin ücretleri ve inhisar altında bulunan
oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular için yapıla
cak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları
Madde 11 — îşçi ücretleri
Madde 12 — Yönetim masrafları
Madde 13 — Teknik masraflar
Madde 14 — Fidelik müsabakaları
Madde 15 — Bağ yardımı
Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri için
kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina tarla, kuyu ve bunlar için lüzumlu alât, ci
haz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları, bu maksatlar
için icabeden tesisatı kurma masrafları, tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde eki
cilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kumlan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma iidelikleri mas
rafları, yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak i< çilerin gündelik ve harcırahlariyle iş Kanununa tâ
bi işçilere kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri ara
sında yapılacak müsabakalarda kazananlara Umum Müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak veri
lecek para veya tütün ekimiyle ilgili malzeme bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin
yakacak, aydınla.ma, posta ve telgraf ve telefon masrafları bu maddelerden ödenir.
Madde 16 — Mücadele masrafları
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla, ve kurutma yerlerinde
aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fidelikleri tesis
etmek için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, kira, teknisiyen yol mas
rafları, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak her türlü masraflarla Ziraat Ve
kâleti teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele kontrol masrafları bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları
3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütdn tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde
çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri,
kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak
her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir.
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Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mükâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müştereken yapılan
toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı ka
çakçılığından doğan masraflar bu maddeden karşılanır.
Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 10 — Satmalına ve abone
Madde 20 — Başka her çeşit masraflar
Her çeşit broşür, gazete, sergi ve eserlerin alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. Yaptı
rılacak tercüme ve etüd, ücret ve masrafları, telif ücretleri, bastırılacak umumi yazı, broşür, kitap,
bilanço ve raporlar masraflariyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit masraflar bu tertip
ten ödenir.
Fasıl 452 — Staj masrafları
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah
ve masrafları
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımlarından faydalanılarak ecnebi memle
ketlere gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir.
Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı
Milletlerarası Şarapçılık Ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verilecek
katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir.
Fasıl 459 — Spor masrafları
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya geti
rilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve Dakım masrafları, her nevi spor malzemesi satmalma
bedelleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate mas
raflariyle yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 476 — Kurs masrafları
Madde 10 — Kurs umumi masrafları
Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleriyle diğer masraflar bu ter
tipten ödenir.
Madde 20 — Öğrenci bursları
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masrafları bu
maddeden ödenir.
Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların, maliyet ve masraf
larla alâkalı mal bedeli ve benzeri masraflariyle iadesi gereken depozitolar hariç diğer kısımları
ve bütçeye taallûk edenler bu tertipten ödenir.
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Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertip edecekleri müsamerelere ait biletleri satınalmak
suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır.
Fasıl 605 — 4250 sayılı îspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek
primler ve yapılacak başka ödemeler
4250 sayılı ispirto ve İspirtolu içkiler Kanununun İG ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini
teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olanlara
tesbit edilen hesaplara göre verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için prim ve
aynı kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 701 — Yapı onarımı
Madde 11 — Umum Müdürlük
Madde 12 — Vilâyetler
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler
Umum Müdürlük binasiyle idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde, îdare
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayri menkul
lerde (Mütedavil sermaye talimatnamesinin ikinci maddesinin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler ha
riç olmak üzere) yaptırılacak her çeşit onarma masrafları, bu işler için kullanılacak işçilerin
gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzeme
si bedelleri ve bu hususta yapılacak sair masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 735 — Bina satınalma ve yaptırma
Madde 12 — Vilâyetler
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler
Yaptırılmasına ve satın alınmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika,
imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları emanet anbarlan ve gayrimenkullerle bunlar için satmalınacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin karşı
lıkları ve bu içler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleriyle proje,
plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak sair masraf
lar bu tertipten karşılanır.
Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satın alınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işleme
evleri ve ambarları
Hükümetçe onanan programa göre tütün bakım ve işleme ev ve ambarlan yaptırılması, satın
alınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın
alınması bedel ve masraflariyle bu işlerde kullanılacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân
ücreti, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak
her türlü masraflar bu maddeye dâhildir.
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Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle
mevcutlarının genişletilmesi masrafları
Madde 10 — Fabrika imal ve doldurma evleri
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları
Madde 30 — Rize Çay Fabrikası
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların
inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın alınması, mevcutlarının genişletilmesi, bun
lara gerekli her çeşit makina, alât ve vasıtalariyle teçhiz vasıtalarının satınalmması, bu işlerde kullanıla
cak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait i'ân ücretleri, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti ve
malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu maddelerden ödenir.
Fasıl 751 — Satın alınacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satın alınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelle
riyle yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları,
tuzlalarda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerde kullanılacak işçi
lerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları
genişletme masrafları
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle
bu işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plân tanzim üc
retleri, proje, kontrol malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu
fasıldan karşılanır.
(Bu tertipten yapılacak sarfiyat döner sermaye usullerine tâbidir.)
En çok 500 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası için toptan
Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenecektir.
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