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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu
(Resmî

Gazete ile ilâm : 2 . III.

1955 - Sayı

:8944)

No.
6502

Kabul tarihi
28. II. 1955

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı masrafla
rı için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 122 001) lira tahsisat
verilmiştir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı masrafla
rına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 122 001) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce 1955 bütçe yılında elde
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 bütçe
yılında da devam olunur.
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 3 0 . V I . 1939 tarihli ve
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler
için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile kadro almabilecek tertipler, bağlı (E) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Kuruluşu
hakkındaki
30. V . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanıma bağlı cetvelde yazılı kadrolai'dan ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 1954
yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları
hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir.
3941 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93
ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerin
de bulunan borçlar, 1955 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü kı
sım fasılları artıklarından eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince
aktarılacak tahsisattan ödenir.
MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle elde edilecek hasılat, bir taraftan
bağlı (B) işaretli cetvelin 2 nci faslına varidat, diğer taraftan bağlı ( A / l ) işaret
li cetvelin 421 nci faslına tahsisat kaydedilir.
MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1955 tarihinden
idir.
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Bu kanunu icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
28 Şubat 1955

A / l - CETVELİ
F. M.

Tahsisatın nev'i

Lira

F. M.
209

İkinci kısım - Personel
masrafları

11

I - Maaşlar ve ücretler
201

Maaşlar
10 Memurlar maaşı
20 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

202

Ücretler
10 Memurlar ücreti
20 Hizmetliler ücreti
Fasıl yekûnu

205 875
1

12
13
14

205 876

15

Tahsisatın nev'i
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları
% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim
masrafla
rı karşılığı
Diğer ödemeler
Fasıl yekûnu

128 625
118 875
247 500

Geçici hizmetliler ücreti

56 600

204

Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri

32 590

II - Başka haklar
206

207

5 500
1 000
1 000

Fasıl yekûnu

7 500

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

1 207
4 000
41 783

Temsil tahsisatı

1 500

221

Emekli, dul ve yetim maaşı

4 100
597 450

Üçüncü kısım - Yönetim
masrafları
301

4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam
ve yardımlar
10 Çocuk zammı
20 Doğum yardımı
30 ölüm yardımı

19 949
3 627
13 000

210

İkinci kısım yekûnu
203

Lira

10
20
30
40
50
60

Büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma
Fasıl yekûnu

303 Basılı kâğıt ve defterler
304

Posta, telgraf ve telefcjn üc
ret ve masrafları
11 Posta ve telgraf ücretleri

1 800
500
800
1 600
1
200
4 901
2 000

5 000

P.

M.

Tahsisatın nev'i

Lira

Fasıl yekûnu

J.0
20
30
50

8 500
2 000

Giyecekler

307

P.

3 500 ! 424

21 Telefon masrafları

306

Harcırahlar
Daimî vazife harcırahı
Muvakkat vazife harcırahı
Müfettişler harcırahı
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin harcırah ve başka
masrafları

10 000

Fasıl yekûnu

20 000

4 000
4 000
2 000

451

453
308

309
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4598 sayılı Kamın gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahları
Taşıt masrafları
21 Taşıt işletme masrafları
22 Taşıt onarma masrafları
Fasıl yekûnu

1 000

460

750
500 i

M.

Tahsisatın nev'i

Lira

Spor malzemeleri
11 Mevcut malzeme ve vasıtala
rın onarılması ve yenilenmesi
12 Satınalınacak spor vasıta ve
malzemeleri

40 000

Fasıl yekûnu

42 000

2 000

Yaym masrafları
10 Satmalma ve abone
20 Başka her çeşit yayın ve
propaganda masrafları

7 000

Fasıl yekûnu

9 000

Barselon'da yapılacak ikinci
Akdeniz Olimpiyatlarına iş
tirak masrafları

52 000

Danışma kurulu azaları umu
mi masrafları

5 000

Dördüncü kısım yekûnu

464 800

2 000

1 250
Besinci kısım - Borçlar

311

4047 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek fahrî hizmetler
tazminatı
Üçüncü kısım yekûnu

501
18 000
57 651

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403

Temsil masrafları

300

418

Faiz, acyo ve para taşıma
masrafları

500

419

Mahkeme masrafları

421

Spor faaliyetlerinin
tirdiği masraflar

422

gerek
350 000

1 000
100

Fasıl yekûnu

1 100

Beşinci kısım yekûnu

2 100
—
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YEKÛNU

ikinci kısım yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kısım yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

1 000

1 000

Eski yıllar borçlan
10 1950 - 1953 yıllan borçları
20 1941 - 1949
»
»

KISIMLAR
5 000

Spor ve muayene merkezle
ri umumi masrafları

502

Geçen yıl borçları

597
57
464
2

450
651
800
100

1 122 001
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P. M.

Varidatın nev'i

Lira

P. M.

1

Umumi Bütçeden yardım

2

Spor faaliyetlerinden elde
edilecek varidat

1

Teberrular

1

3
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B - CETVELÎ
Varidatın nev'i

4

Çeşitli varidat

5

Geçen yıldan devreden na
kit mevcudu

910 399

Lira
5 000
206 600

UMUMÎ YEKÛN 1 122 001

G - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i
Kanun

Tarihi
16. VH. 1938

ÖZETİ

Numarası

Beden Terbiyesi Kanunu

3530

D - CETVELİ
Memuriyetin nev'i

S Laborant
Şoför
4 Daktilo
2 Memur
»

Aded Ücret

2
1
5
2
9
3

150
175
150
300
250
200

G.

M<
Memuriyetin
nev'i
1
6
10
4
1

Memur
»
*
Hademe
6 Dağıtıcı

E - CETVELİ
Tahsisatın nevi
203 Geçici hizmetliler ücreti
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlar» yar
dımcı personelin ücretleri.

Yekûn

44

175
175
150
100
100
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— 358 L - CETVELİ
Aded Maaş

Memuriyetin nev'i
Ücretli memurlar

6 Eeis muavini
S Sekreter
6 Mimar

1

ı

1

400
300
400

D.
7
8
7
8
9

Memuriyetin nev'i
Mimar muavini
Fen memuru (Ressam)
Mütercim
»
Doktor

Aded Maaş
1
1
1
1
L

350
oOi)
350
300
2Gt

R - CETVELİ
Fasıl 419

Mahkeme masrafları

Avukat ücreti de bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 — Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar
Memleket içinde ve dışında her nevi Beden Terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve ida
recilerin (Memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, ha
berleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği halinde ban
do ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giy
dirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri masrafları, Beden Terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin
gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının
yaptırma, satın alma, taşıma, tanzim, onarma, değiştirme masrafları, millî bayramlarda ve resmî gün
lerde törenlere katılacak sporculara, bu törenlere katılmalarının gerektirdiği rtîasraflar afiş, reklâm,
ilân, Beden Terbiyesi ve spor hareket çalışmalarını belirten tüzük ve yönetmelik, program, hedef, cüz
dan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin fotoğraf, sinema veya fotoğraf filmi ve plâk teda
riki, oparlör ve teferruatının satmalma ve işletme masrafları, spor temas ve hareketlerine katılacak
sporcu ve idarecilere yiyecek ve yatacak karşılığı olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23. maddesi
gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, Millet
lerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kay
bettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, (Resmî vesika alınma
sı mümkün olmıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı Umum Müdürlükçe takdir olunur.)
Tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine veri
lecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğur
lama, ziyafet masrafları ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad
veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma
ile buralarda kira karşılığında yapılacak tesis, ıslahat, onarma masrafları, olimpiyatlara, Balkan
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya
memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları veya federasyonlarca baş
ka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların umumi masrafları veya bu kamp veya kursla
ra çağrılacak sporcu ve idarecilere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince verilecek
gündelikleriyle yol paraları federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olim
piyatlar komitesi masrafları Umum Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihman
dar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle günlük başka gerekli mas
rafları, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantı
ya ve her çeşit spor hareketlerine Umum Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icra-
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sı zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağrıldıkları yerlere giriş ücretle
riyle federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyetleri bakımından tetkik, kontrol,
teftiş veya başka maksatlarla yurt içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol pa
ralan beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta
ücretleri, okullar spor yurtlarının Umum Müdürlük programlarına karşılık olarak yapacakları
beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yu kardaki esaslara göre tahakkuk edecek masrafları.
ile Binicilik Federasyonunca tertip edilecek her nevi binicilik müsabakalarında kullanılacak
hayvanların hususi vagon, ve ambarlarda yapılacak nakil masrafları, yem bedelleri, ahır kirala
rı, sair masrafları ile seyislerinin yutardaki esaslar dâhilinde ödenecek yevmiye ve sair zaruri
masrafları ve satmahnacak mâni ve bu mânilerin tamir bedelleri.
Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masrafları
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir.
Fasıl 424 — Spor malzemeleri
Madde 12 — Satmalınacak spor vasıta ve malzemeleri
Beden Terbiyesi ve spor temas ve heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait mu
hafaza kaplarının yaptırma, satınalma ve taşıma masrafları.

Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 10 — Satınalma ve abone
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda

masrafları

Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satınalma abone kar
şılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma ve dağıtma, inceleme ve bun
lar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve masrafları, spor ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma masrafları, beden terbiyesi
hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit, konferans mas
rafları, veya bunların Umum Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, Millî ve Milletlerarası spor ku
rumlarına yapılacak tebrik masrafları, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yazılmış her
hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Umum Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılıklar.
Kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit albüm halinde dağıtmak veya çektirilecek fo
toğraf, kroki, maket, ve benzerlerinin masraf ve karşılıkları, beden terbiyesi ve spor filmlerinin
ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi Federasyonlarca hazırlattırılmış veya satınalınmış
filmlerin propaganda bakımından teşhir masrafları.
Fasıl 453 — Barselona'da yapılacak İkinci Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak masrafları
Barselona 'da yapılacak İkinci Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak edecek sporcu ve idarecilerin
gidiş, geliş harcırah ve yevmiyeleriyle bu uğurda yapılacak diğer müteferrik masraflar
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